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Anmälningspliktiga sjukdomar 

1. Atypiska mykobakterier 

2. Botulism 

3. Brucellos 

4. Infektion med Cryptosporidium 

5. Denguefeber 

6. Echinokockinfektion 

7. Entamöba histolytica 

8. Gula febern 

9. Invasiv infektion H. influenzae 

10. Invasiv infektion N. meningitidis 

11. Invasiv infektion S. pneumoniae 

12. Invasiv infektion S. pyogenes 

13. Harpest  

14. Kikhosta  

15. Legionellainfektion 

16. Leptospirainfektion 

17. Listeriainfektion 
18. Malaria 

19. Mässling 

20. Papegojsjuka 

21. Påssjuka 

22. Röda hund 

23. Sorkfeber  

24. Stelkramp 

25. Trikinos 

26. Q-feber 

27. VRE 

28. Vibrioinfektion exkl. kolera 

29. Viral meningoencefalit 

30. Yersiniainfektion 

31. Enterobacteriacae som producerar 
ESBL 

      



  
Allmänfarliga sjukdomar  

Möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till 

den smittade  
 

1. Campylobacter                                                              

2. Difteri                                            

3. EHEC 

4. Fågelinfluensa H5N1 

5. Giardia 

6. Gonorré 

7. Klamydia 

8. Hepatit A,B,C,D,E 

9. HIV 

10. HTLV I eller  II 

11. Tuberkulos 

12. Kolera 

13. Mjältbrand 

14. Paratyfoidfeber 

 

 

15. Pest 

16. MRSA 

17. Pneumokocker med nedsatt 

      känslighet för penicillin G 

18. Polio 

19. Rabies 

20. Salmonella 

21. Shigella 

22. Smittkoppor 

23. SARS 

24. Syfilis 

25. Tyfoidfeber 

26. Virala hemorragiska febrar 

• Smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig 

sjukdom, svårt lidande eller andra allvarliga konsekvenser 

• Möjlighet att förebygga smittspridning genom riktade åtgärder till 

den smittade 

• Dessa ska alla smittspåras och här finns även förhållningsregler som 

patienten enligt lag är skyldig att följa. 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Smittskyddsenheten/Smittsparning1/
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ESBL carba

Gram-neg tarmbakterier med ESBL

Meticillinresistenta S.aureus (MRSA)

Pneumokocker med nedsatt pc-
känslighet (PNSP)

Vankomycinresistenta enterokocker
(VRE)







Antalet dödsfall till antimikrobiell resistens (AMR) beräknas nå tio miljoner per år vid 2050. 
(Review on Antimicrobial Resistance)  





Vad driver resistensutvecklingen? 

• Selektion 
    Antibiotikaanvändning 

    Brist på nya antibiotika 

 

• Spridning 
   Globalisering, ökat resande 

   Spridningsbenägna bakteriestammar 

   Dåliga sanitets – och hygienförhållande 

   Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien 

   Matkedjan 
   Trängsel, hög arbetsbelastning 

 

 

 





Enkätfråga förskolan - resor utanför Sverige 

Personal 

Har du rest utanför  Sverige  
de senaste 12 månaderna? 
 
 

78 av 123 personal har gjort 
102 resor  
till  27 olika länder 
 

Föräldrar/barn 

Har ditt barn rest utanför 
Sverige  de senaste 12 
månaderna? 
 

41 av 104 barn har gjort 57  
resor  
till 14 olika länder 
 

 

 







 

MRSA 
Methicillinresistenta stafylokocker 

 
 

• Hudbakterier resistenta mot stafylokockpenicillin 
 

• Historiskt sett har MRSA varit ett utpräglat vårdrelaterat problem, därav 
den gamla benämningen ”sjukhussjuka”.  
 

• MRSA finns numera som en del av "normalfloran" på sjukhus i många 
länder i Europa och andra delar av världen med undantag av de nordiska 
länderna och Holland. 
 

• De senaste åren har MRSA i Sverige associerats i allt högre grad med 
smitta ute i samhället. 
 

 
 

 

 
 

 



 
Handläggning MRSA  

 
 

Behandlande läkare 
• Behandlar och följer upp ev infektion, ta relevanta odlingar innan 

antibiotikabehandling påbörjas.  
• Informerar pat 
• Initierar smittspårning  
• Smittskyddsanmäler  
• Tänder smittaknappen 
• Remiss till MRB teamet för uppföljning av bärarskap 
 
• Pat är skyldig att berätta om sitt MRSA bärarskap vid vårdkontakt. 
• Skyldig att lämna de kontrollprover som läkare föreskriver. 
• Skyldig att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare. 

 

 

Bärarskap eller infektion med MRSA får aldrig fördröja eller förhindra en patient från att 
erhålla den vård eller det omhändertagande hans eller hennes tillstånd kräver. 

 



 
Remiss till MRB-teamet 

 

• Följer bärarskap 

• Kallar ibland till mottagningsbesök 

• Släcker smittaknappen alternativt håller den tänd 

• Vid behov eradikeringsbehandling vid MRSA bärarskap 



 

MRSA - smittspårning  
Patienten är enligt Smittskyddslagen skyldig att delta i smittspårningsarbetet. 

 

 

 

• Gör en bedömning av var personen kan ha förvärvat MRSA och vilka som i sin tur kan ha 
exponerats.  

        - Personer som delar samma hushåll ska i allmänhet provtas för MRSA. 

        - Hushållskontakter, som också är vårdpersonal, ska alltid provtas.  

        - Övrig provtagning sker utifrån anamnestiska uppgifter och bedömning av smittrisk 

        - Aktuell utlandsresa?    

        - Utländska eller inhemska vårdkontakter?  

        - Kontakt med djur? 

        - Förskola  

        - Idrotts-och träningssammanhang 

         
Smittspårning inom vården sker i nära samarbete med vårdhygien. 
 

 

 
 



MRSA kontrollodling  hos personal  
som har arbetat eller vårdats utanför Sveriges gränser 

 
Ansvaret för att MRSA screening sker enligt nedan, ligger hos 
verksamhetschef/enhetschef och enskild medarbetare. 
 
• Vid nyanställning eller vid återgång i tjänst, om den anställde under de senaste sex 
månaderna deltagit i vård eller behandlats på sjukhus utanför Sverige eller inom 
Sverige med pågående MRSA smittspridning.  
Detta gäller även tillfällig personal och studerande som aktivt deltar i patientvård.  
Detta gäller inte besökare som endast passivt studerar verksamheten.  
 
• Vårdpersonal som har nära kontakt med MRSA-bärare. 

• Vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare och vid spridning på enheten. 
 



 
Eradikering av MRSA bärarskap 

Eradikeringsbehandling görs alltid i samråd med infektionskliniken 
 

 
Vilka kan erbjudas eradikeringsbehandling: 

 

• Sjukvårdspersonal 

• Patienter som planeras genomgå kirurgi 

• MRSA-bärande gravida inför förlossning 

• Personal och barn i barnomsorg 

• Patienter där det av sociala skäl kan vara av värde 

• Patienter med recidiverande MRSA-infektioner 

• Flera fall (spridning) i väldefinierad cohort. OBS! Kartläggning innan. 
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Totalt anmälda fall av resistenta bakterier i  
Region Norrbotten – ålder 0-5 år 

ESBL 6-15 år

ESBL 0-5 år

MRSA 6-15 år

MRSA 0-5 år

PNSP 6-15 år

PNSP 0-5 år



MRSA på förskolan 

• Allmänfarlig sjukdom 

• Smittskyddslagen – sekretess 

• Samma hygienrutiner till alla barn 
 

• Vid följande tillstånd ska barnet inte vara i förskolan: 

 klinisk (symtomgivande) infektion med MRSA 

 hudlesioner som vätskande eller svårläkta sår, eksem, 
 bölder, impetigo eller paronyki oavsett om MRSA påvisats 
i  aktuell hudlesion eller ej. 

• Vid bärarskap i näsa och/eller svalg bör barnet vara hemma 
vid hosta och snuva. 

 

 

 



Ersättning till vårdnadshavare 

• När ett barn stängs av från förskola pga. smittrisk finns det i dag 
ingen ersättning motsvarande smittbärarpenning hos vuxna. 
  

• Förälder kan dock få tillfällig föräldrapenning om barnet har fått en 
smittsam sjukdom eller på annat sätt är smittförande eller 
misstänks sprida smitta (4 kap. 10 § i lagen om allmän försäkring 
AFL, prop. 1978/79:168 s. 57).  
 

• Med smitta menas förutom de allmänfarliga sjukdomarna som 
anges i smittskyddslagen (2004:168) mer allvarliga barnsjukdomar 
som medför risk att en sjukdom sprids. Ersättning kan alltså betalas 
ut även när ett barn misstänks sprida smitta och därför inte får 
vistas inom den ordinarie barnomsorgen. 
 

• Denna ersättning betalas ut enligt ovan under max 120 dagar per år. 
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ESBL extended  spectrum beta-lactamases 

 

ESBL är en resistensmekanism och inte en bakterie 
 

Bakterien bildar ett enzym som bryter ner de viktiga antibiotikatyperna 
penicilliner och cefalosporiner. 

Gener för ESBL sitter på s.k. plasmider, vilket innebär att resistensen är direkt 
överförbar mellan bakterier, s.k. "smittsam resistens".  

• Vanligaste bakterierna som kan bilda ESBL är ex e.coli, klebsiella 
pneumonia. ESBL är en fekal-oral smitta via direkt och indirekt 
kontaktsmitta. Framförallt ett problem i vården.  

• Kan finnas i kyckling kött – noga hantering vid tillagning av  kyckling  

• Anmälningspliktig från  laboratoriet 

• Ej klinanmälan eller remiss till MRB team 

• Smittamarkera journal och informera pat. 

• Negativ faecesodling (även upprepat) utesluter inte  

     att det finns kvar ESBL någonstans i tarmen  

• Prevalens påvisat bärarskap i befolkning: 5%?  

      I själva verket mycket mer? - > Snart normalflora??  





ESBL studien 
undersöka förekomsten av ESBL-bildande tarmbakterier i blöjor 

Johan Kaarme, barnläkare och doktorand 

 

• Studien omfattar över 300 barn från förskolor i Uppsala.  
Forskarna har samlat in blöjor och tagit avföringsprov, år 2010 och 2016.  

 

• 2010 var förekomsten 3 % och år 2016 hade förekomsten ökat till 20 % 

 

• Miljöprover visade att bakterierna inte fanns på förväntade ”hot-spots” 
som toaletter eller handfat. Istället rör det sig förmodligen om person till 
person smitta.  
”– Det är en fekal-oral smitta. Det smittar förmodligen via att man inte 
tvättar händerna tillräckligt”. 

 

Det viktiga budskapet är att ha god följsamhet till hygienrutiner 
och att vården bör ta odlingar, så att man kan ge korrekt 

antibiotikabehandling.  

 



            Normalfloran i tarmen 

• Den normala etableringen av tarmfloran hos människan  

      sker under våra första levnadsår 

       

• Tarmflorans påverkas av bl.a. ålder, infektionsstatus, diet och 
antibiotikaintag.  

 

• Höga halter av resistensgener kan upptäckas i tarmen efter bara sju dagars 
antibiotikabehandling och de kan finnas kvar upp till två år efter  
behandlingen, även om patienten inte tagit någon mer antibiotika. 

 



ESBLcarba - multiresistent 

• Resistent mot sista linjens antibiotika: karbapenemer (meronem, tienam) 

• Vanligast E.coli eller Klebsiella pneumoniae. Kan orsaka allt från uvi till allvarlig 
sepsis. 

• I likhet med andra tarmbakterier kan också ESBLCARBA-bildande bakterier spridas 
fekalt-oralt, via händerna eller via livsmedel och vatten  

• Vård på sjukhus utomlands är den viktigaste riskfaktorn för ESBLCARBA-bärarskap.  

 

• Bärarskap utan kliniska symtom kan förekomma och ska inte behandlas.  

• Vid behov av antibiotikabehandling bör detta diskuteras med en infektionsläkare.  

• Journalmärkning enligt lokala rutiner.  

• Vid ESBLCARBA-fall i slutenvård ska smittspårning ske i nära samarbete med 
vårdhygien.  
För patienter som diagnostiseras inom öppenvården eller på särskilt boende ska 
smittspårning ske efter samråd med vårdhygien eller smittskydd enligt lokala 
rutiner.  



 
VRE 

Vancomycinresistenta enterokocker 
 

• VRE är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen 
(SmL) 
 

• Bakterier sprids lätt i en sjukhusmiljö då de är naturligt resistenta mot en rad vanliga 
antibiotika och att de har förmåga att utveckla resistens mot alla kända antibiotika. 
 

• Enterokockerna har blivit en allt vanligare orsak till sjukhusförvärvade infektioner, 
såsom UVI, sårinfektion och sepsis. 
 

• VRE är en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner. Gener för VRE sitter på 
genetisk rörliga element och sprids lätt mellan bakterier, s.k. "smittsam 
resistens". 

  

• Vidhäftande på ytor 

 

• Stora utbrott av VRE har varit och är just nu pågående i Sverige  

     – odling av pat som vårdats utomläns! 

 



PNSP 
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin 

ofta även resistenta mot ett eller flera andra vanliga antibiotika 
 

• Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner 

      såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.  
 

• Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är närmast att betrakta som ”normalflora” i 
näsan hos små barn, och utan att ge några symtom. Uppskattningsvis hälften av alla barn som 
vistas på daghem är bärare av pneumokocker 

 

 

 

 

 

 



 
Vid fynd av PNSP med MIC > 1 mg/L 
 
• Smittskyddsanmälan 

 

• Smittspårning för att utreda utbredningen av smittspridningen  
– kontakta gärna smittskydd för diskussion 
 

• Förhållningsregler, som bland annat innebär att barn med pneumokocker 
med MIC över 1 mg/L inte vistas i förskola  
 

• Kontrollprover tas på patienter som är bärare av pneumokocker med MIC 
> 1 mg/L tills dess att patienten har varit PNSP-negativ i två konsekutiva 
nasofarynxodlingar tagna med en veckas mellanrum. Därefter bedömer 
läkaren om förhållningsreglerna kan lyftas.  





Sammanfattning 
- vad gör behandlande läkare? 

• Behandlar och följer upp ev MRB-infektion  

    (vb med stöd av infektionskliniken)  

• Smittskyddsanmäler (ej ESBL)  

• Tänder smittaknapp i VAS  

• Informerar pt – informationsblad!  

• Smittspårar (ej ESBL)  

• Skriver remiss till MRB-teamet, lbinfm, för uppföljning 
bärarskap (ej ESBL, ej PNSP)  

 











Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om smittrisker  
(AFS 2018:4) 19 nov 

• Gäller alla arbetsgivare och verksamheter 

• Oavsiktligt eller avsiktligt arbete med smittämnen 

• Föreskriften har en tydlig koppling till EU direktiv 

• Fokus på hygieniska förebyggande åtgärder och rutiner 

• Riskbedömning om smittrisk ska göras av arbetsgivaren (arbetsmoment, 
smittväg, konsekvenser) 

 

• Utbildning om smittrisker 

Nyanställda och vikarier ska få introduktionsutbildning innan de börjar sitt 
arbete 

Utbildning och information ska upprepas regelbundet 











Arabiska 
Engelska 
Finska 
Somaliska 
Sorani 
Spanska 
Svenska 



STI 
sexuellt överförbara infektioner 
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Klamydia Norr-länen t o m september 2018 

Västerbotten

Jämtland

Västernorrla
nd



 
Klamydia.se ny e-tjänst inom regionen den 1 

september 2018 
 

• Region Norrbotten har upphandlat tjänsten klamydia.se där alla som vill 
lämna ett klamydiatest enkelt kan beställa ett test för hemmabruk helt 
kostnadsfritt. I Region Norrbotten analyseras alla dessa tester även för 
gonorré. 

 

• Klamydiaprovtagning via Internet ska ses som ett komplement till 
klinikbunden provtagning. 

 

• Marknadsföring om e-tjänsten till befolkningen lanseras under hösten 
 

• Funktionsbrevlåda för PVKLAS PVKLAS@norrbotten.se 

 

 

mailto:PVKLAS@norrbotten.se






Gonorré 

Samtliga fall ska remitteras till venerolog  
för behandling 



Oskyddat sex 

 

• Oskyddat sex – misstanke om ev smitta, hänvisa till vård och 
behandling? 
Sjukvården ska snarast ge tid för bedömning och provtagning 
vid misstanke om, eller oro för, sexuellt överförda infektioner.  

    

     Följande ska erbjudas: 

• undersökning, provtagning och behandling vid STI 

• smittspårning 

• information o stödsamtal 

 

 

 



För att begränsa antibiotika förskrivningen så rekommenderar vi 

att:   

 

• Endast fast sexualpartner till klamydiainfekterad kan erhålla 

behandling efter provtagning, utan att provsvar inväntas. 

• Det innebär att övriga som kommer med partnerbrev får 

invänta provsvar innan behandling. 

 


