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TBE vaccination
I Sverige diagnostiserades ungefär lika många fall av TBE 2018 som 2017, dvs knappt 400. Fortfarande
är det flest fall i Stockholms skärgård samt omkring de stora insjöarna men TBE-smitta finns numera i
stora delar av landet. I Kronoberg har vi haft några fall varje år de senaste åren men det är fortfarande
ovanligt att smittas av TBE i vårt län. Under 2018 anmäldes sex fall i Kronoberg, varav i alla fall fyra
sannolikt är smittade i länet medan två skulle kunna vara smittade i annat län. I Kronoberg har vi inga
riskområden där vaccination rekommenderas, men vistas man mycket ute i skog och mark och/eller ofta
får fästingar på sig kan man överväga vaccination. För boende i västra länsdelen gäller att man även bör
ta hänsyn till Smittskydd Hallands rekommendationer gällande Hylte kommun om man även vistas i
skog och mark där.
https://www.1177.se/halland/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/
TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill vaccinera sig, även
om man uppfattar att risken för smitta är låg.
Oavsett vaccination är det alltid viktigt att man tänker på att skydda sig mot fästingar när man vistas i
skog och mark samt att kontrollera sin hud efteråt och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt.
Eftersom man bör hinna med de två första TBE grundvaccindoserna (de tre första om man är över 50
år) innan säsongen kommer igång så har många redan börjat vaccinera sig. På Smittskyddsenheten
märker vi av detta genom att antalet frågor kring just TBE vaccination redan har ökat. Därför har vi lagt
ut ett dokument på vår hemsida med information om tidpunkter för vaccination samt hur man gör med
personer över 50 år som inte fått en extra dos i sin grundvaccination mm.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/65003e8558e94dd7962726c8f83ccc49/tbe-vaccinationkronoberg.pdf

Influensa
Nu börjar antalet diagnostiserade influensafall att minska
även i Kronoberg. Toppen nåddes i landet under vecka
sex och veckan efter i Kronoberg. I diagrammet till höger
ses antalet fall diagnostiserade i Kronoberg under denna
säsong. Att det verkar ha varit extra många fall vecka sju
har vi inte kunnat hitta någon särskild anledning till.
Även om det varit en lite långdragen säsong i vårt län så
har belastningen på vården varit lägre än förra säsongen.
Åtminstone delvis så beror det på att influensavaccinet
haft en relativt god effekt på H1N1 stammen som
dominerat i landet fram tills för någon vecka sedan då
H3N2 ökat i förekomst. Just mot H3N2 verkar vaccinet
haft lite sämre effekt, detta kommer att utvärderas efter
att säsongen är över.
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Vaccinationstäckningen gällande influensa bland våra ålderspensionärer i Kronoberg blev hela 62 %
jämfört med 57 % föregående säsong, detta trots vaccinbristen i höstas! Alla kommuner och
vårdcentraler har ökat sin vaccinationstäckning jämfört med 2017-2018. På Smittskyddsenheten har vi
också tillsammans med Lednings- och analysenheten börjat titta på vaccinationstäckningen hos
riskpatienter under 65 år. Siffrorna är inte helt klara än men klart är att vaccinationstäckningen är som
förväntat lägre i denna grupp vilket vi får ta med oss till kommande säsong och vaccinationskampanjen
till hösten 2019. Otroligt bra jobbat av alla som varit delaktiga i influensavaccinationerna!

Rotavirusvaccin
Nu har regeringen bestämt att vaccin mot rotavirus skall införas i det allmänna
barnvaccinationsprogrammet från och med den 1 september 2019. Vaccinet som kommer att ges heter
Rotarix® från GSK och ingår i den nationella vaccinationsupphandlingen, avtalet börjar också gälla från
1 september. Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram mer information kring vaccinationen både till
vården och till vårdnadshavare. Flera sidor på Folkhälsomyndighetens hemsida om rotavirusvaccination
är redan uppdaterade för den som vill läsa mer. De håller även på att förbereda ändringar i föreskriften
om vaccination av barn som även kommer inkludera vilket vaccinationsschema som skall användas och
vilka åldersramar som gäller för vaccination mot rotavirus.
Alla vaccinationer som ges inom det nationella barnvaccinationsprogrammet skall registreras i det
nationella vaccinationsregistret. Rotavirusvaccinationer som är givna från och med 1 september 2019
skall således också rapporteras och arbetet med att säkerställa direktrapportering via Cosmic i Kronoberg
är redan påbörjat.
Barnhälsovården har påbörjat arbetet med att utarbeta lokalt anpassade riktlinjer för Kronoberg.

Nya blanketter för paragrafanmälan
På smittskyddets hemsida finns nu nya blanketter gällande
paragrafanmälan för sexuellt överförbara sjukdomar. Den
vanligaste orsaken till att man skickar in en paragrafanmälan
till oss är att en person som är uppgiven som kontakt i en
smittspårning inte lämnat prov för exempelvis klamydia.
Andra orsaker kan vara att en person inte deltagit i
smittspårning eller inte följer sina förhållningsregler.
I dessa fall är det viktigt att det tydligt framgår vilka uppgifter
som indexpersonen lämnat och vilka uppgifter som
smittspåraren/behandlande läkare tagit fram samt vilka
åtgärder som redan vidtagits. De nya blanketterna tydliggör
detta och kommer underlätta vidare handläggning.
Till höger ses en bild på vår hemsida som visar hur
uppdelningen mellan de olika blanketterna är gjorda och för
vilka sjukdomar och anledningar man skall använda respektive blankett.
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/smittskydd/smittskyddsanmalan/
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