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Restnoterade vacciner
Då det tyvärr blivit vanligare med att även
vacciner varit restnoterade senaste åren och då det
uppstår en hel del frågor kring det så kommer vi
på smittskyddet att bevaka detta lite extra. Vi har
skapat ett dokument på vår hemsida som vi
kommer hålla uppdaterat fortlöpande med de
vacciner vi känner till att det är brist på. Vi
samarbetar med Läkemedelsenheten och
Infektionsmottagningen men är även tacksamma
om ni hör av er till oss om ni upptäcker ett vaccin
som det är brist på och som inte är med på vår
lista. På så sätt kan vi hjälpas åt med att hålla
denna information uppdaterad och underlätta för
varandra att få snabb tillgång till information kring
restnoterade vacciner.
Gällande vacciner som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet så ingår de numera i nationell
upphandling och några kommer vi även ha tre månaders lagerhållning på, så risken för brist på dessa
vaccin borde vara klart mindre framöver.

diTekiBooster vid påfyllning av stelkrampsskydd
Senaste fyra-fem åren har vi både nationellt och i Kronoberg sett en ökning av antalet fall av kikhosta.
Då effekten av en vaccination avtar lite redan efter cirka fem år och immuniteten efter genomgången
infektion minskar efter cirka 15 år är det många vuxna som har ett otillräckligt skydd mot kikhosta. Även
om det är ovanligt att vuxna insjuknar i svår kikhosta så är det viktigt att minska sjukdomsbördan för att
om möjligt undvika att små barn yngre än ett halvår exponeras för smittan. Spädbarn som inte hunnit få
de första två vaccinationsdoserna löper stor risk att bli allvarligt sjuka i kikhosta. Att i samband med
sårskador mm erbjuda ett vaccin som utöver skydd mot stelkramp och difteri även boostrar individens
skydd mot kikhosta är ett sätt att öka vuxnas skydd mot kikhosta.
I ”Rekommenderade läkemedel 2020” kommer det att stå:
Vid behov av påfyllning av stelkrampsskyddet, exempelvis efter sårskada, rekommenderas i första hand
diTekiBooster till vuxna för att samtidigt förbättra individens skydd mot kikhosta.
Dokumentet på vår hemsida om stelkrampsprofylax kommer också att uppdateras med motsvarande
information.

Smittsamhet vid välbehandlad HIV infektion
Redan för några år sedan så kunde personer som lever med HIV och har en välinställd behandling få
anpassade förhållningsregler så att skyldigheten att informera sexualpartner om HIV togs bort. Senaste
åren har det kommit flera nya studier som visar att det inte finns någon risk att överföra HIV sexuellt

om personen har en välinställd behandling. Med välinställd HIV behandling menas lite kortfattat att man
har en god följsamhet till behandlingen och att det inte gått att påvisa något virus i blodet vid flera på
varandra följande provtagningar.
Folkhälsomyndigheten har med anledningen av detta uppdaterat sitt dokument:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vidbehandlad-hivinfektion/
Sammanfattningsvis bedömer Folkhälsomyndigheten att det inte föreligger någon risk för överföring av
HIV sexuellt vid välinställd behandling. En följd av detta blir att en person med HIV infektion och som
har välinställd behandling inte längre behöver använda kondom. Dock rekommenderas kondom
fortfarande som skydd mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. En annan anpassning av
förhållningsreglerna blir att personer med välinställd HIV behandling inte längre behöver berätta att de
har en blodsmitta när de besöker sjukvården för exempelvis provtagning eller vaccinationer. Vid större
ingrepp som exempelvis kirurgiska ingrepp så måste man dock informera om att man har en blodsmitta.
Vid tillbud med risk för smittöverföring har personen också alltid en skyldighet att informera riskutsatt
person om sin HIV infektion.

Kostnadsfri undersökning och behandling gällande STI
Enligt Snjalla40
mittskyddslagen (2004:168) skall befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar
tillgodoses. Därför har personer som drabbas av så kallade allmänfarliga sjukdomar rätt till kostnadsfri
provtagning, vård, undersökning och behandling förutsatt att läkaren bedömer att detta minskar risken
för smittspridning. Gällande sexuellt överförbara sjukdomar (STI) så ingår klamydia, gonorré och syfilis i
de sjukdomar som räknas som allmänfarliga. Enligt smittskyddslagen omfattas redan flertalet individer av
kostnadsfri undersökning och eventuell behandling gällande dessa tre sjukdomar. De som inte omfattas
är bland annat vissa studerande, arbetskraftsinvandrare och turister. För att kunna förhindra spridning av
STI i länet är det angeläget att inte kostnadsskäl förhindrar provtagning och eventuell behandling av en
misstänkt/konstaterad allmänfarlig STI hos en person som tillhör någon av dessa grupper.
Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade den 19 november beslut att alla patienter med klamydia, gonorré
eller syfilis som söker vård i Kronoberg skall omfattas av kostnadsfrihet gällande provtagning,
undersökning och eventuell behandling. Detta kommer underlätta arbetet med att försöka minska
smittspridningen av STI i Kronoberg.

Partnerbrev smittspårning klamydia i Cosmic
I Kronoberg sker smittspårningen av klamydia rutinmässigt av den Centrala smittspårningsenheten
sedan flera år tillbaka. Detta fungerar riktigt bra och antalet kontakter som spåras har ökat sedan denna
rutin infördes. Detta avlastar dessutom vårdcentralerna och behandlande läkare där som bara tar hand
om patienten och fast partner, resten sköter centrala smittspårningsenheten.
Sedan många år tillbaka har det funnits ett brev i Cosmic som man kan använda i de fall behandlande
läkare ändå väljer att smittspåra själv. Blanketten har inte uppdaterats på länge och innehållit en del
inaktuell information. Under hösten har Charlotte Svensson på smittskyddet uppdaterat brevet och det
finns nu som en blankett/brev i Cosmic. Dock rekommenderar vi att man fortsätter remittera till
Centralsmittspårning som tidigare, för detaljer se länk till information på vår hemsida.
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/smittskydd/central-smittsparningsenhet/
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