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Inn
nehåll

Det lackar mo
ot Jul… ochh vi summ
merar årett som gåttt
Smitttskyddsårett 2014 har präglats
p
av eett flertal häändelser. Deen händelse som rönt sttörst
uppm
märksamhett, och som väl
v inte undggått någon, är ebolaepiidemin i Väästafrika. Dee
officiella siffrorrna från WH
HO är att sjuukdomen drrabbat mer än
ä 17 000 peersoner och
h att
mer ään 6 000 avvlidit av sjuk
kdomen. Deet är svårt attt riktigt förrstå hur svårrt detta drab
bbat
dessaa redan fattiiga länder med
m små sjuukvårdsresurser. Ur detta elände kaan dock mö
öjligen nåågot gott koomma, såsom
m ny kunskkap, nya läkeemedel och vacciner.
Sedaan mer än tioo år tillbakaa har misstäänkta fall av
v ”enstaka höggradigt sm
smittsamma patienterr” ingått som
m ett av tre scenarier i llandstingetss epidemiplan. Med åreets rekordsttora
utbroott av ebola i Västafrikaa har vi fåttt anledning att se över och
o kompleettera våra ru
utiner een smula.
I övrrigt har det stora
s
samtallsämnet undder året variit det tilltagande probleemet med
antibbiotikaresisttens. Glädjaande i samm
manhanget är
ä dock att väldigt
v
myckket bra arbeete
pågåår för att mootverka prob
blemet bådee nationellt och
o lokalt här
h i Norrbootten.
Vi vill passa
a på tillfälllet och tack
ka alla för ett gott sa
amarbete u
under årett!
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Info
ormatio
on på Sm
mittskyd
dds websida
Undeer de senastte åren har informationnen på Smitttskydds web
bsida successsivt omstru
ukturerats och utökaats. Informattion om bloodsmittor, hy
ygienråd mm
m för försko
kolan, multirresistentta bakterier (MRB), sex
xuellt överfö
förda infektiioner (STI), antibiotikaa/Strama och
h
vacciiner finns nu
n att finna i separata poortaler på höger
h
sida, se nedan elleer via länkeen:
httpss://www.nllpplus.se/For--vardgivare--inom-halso
o--och-sjukv
vard/Smittsskydd/
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Ny sorkfeb
berepidemi i viinter?
I Vässterbotten och
o Västerno
orrland har man i år sett en markant ökning av antalet fall av
sorkffeber. I vår statistik serr man endasst en modestt ökning, see nedan.
Rapporterade sorkfeberfall per månad
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Det ffinns dock skäl
s att uppm
mana till exxtra försiktig
ghet nu i vin
nter när skoogssorkarnaa
sökerr sig in i vedbodar och fritidshus. Eftersom man
m smittas genom att iinandas dam
mm
som förorenats av
a skogssorrkarnas urinn eller avföring är det viktigt att annvända säkraa
städm
metoder som
m våt- eller fuktmoppniing samt attt hantera veeden med föörsiktighet så att
inte oonödigt dam
mm rörs upp
p.

Hep
patit B bland
b
in
njektion
nsmissb
brukare
Injekktionsmissbrrukare tillhö
ör en av de riskgrupperr som Sociaalstyrelsen rrekommend
derar vaccination mot
m hepatit B i ”Rekom
mmendation
ner för profy
ylax mot heepatit B” fråån
20055. I år ses enn ökning av nyinsjuknaade i akut heepatit B blan
nd injektionnsmissbrukare i södra Sveerige. Det fin
nns därför aall anlednin
ng att vara uppmärksam
m på detta occh
v
nerna i den här
h riskgrup
ppen.
att vaara extra geenerös med vaccination
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