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Vi ska nu ha ställt om till normaltid och kallt räkna med att årets
influensa snart gör entré.
Start för årets säsongsinfluensavaccinering är 3 november och just nu
remissbehandlas förslaget att influensa från och med 1 december blir
anmälningspliktig sjukdom för landets mikrobiologiska laboratorier.
Samtidigt behövs en klinisk influensaövervakning och
Folkhälsomyndigheten söker hjälp från öppenvården för så kallad
sentinelprovtagning. Hör av er till Smittskyddsenheten för mer
information.
För övrigt har formulären för klinisk anmälan i SmiNet nu uppdaterats
med bättre anpassning till respektive diagnos.
Bortsett från våra STI-siffror – där som vanligt klamydia toppar och
som en naturlag är på väg mot en peak i slutet av året – ser det just nu
ganska lugnt ut på den inhemska smittskyddsfronten.
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Den harpestepidemi som grasserat i framför allt Norrbotten nådde inte
hit (6 anmälda fall, att jämföra med Norrbottens 388! rapporterade fall
av harpest fram till 151013).
Inte heller Hajj och andra utlandsbesök har här föranlett
iögonenfallande många provtagningar, men givet det vårdrelaterade
MERS-utbrottet ibland annat Sydkorea måste förstås beredskapen
fortsatt vara god. Det inkluderar som alltid att ta en bra reseanamnes då
personer söker med infektionssymtom, som feber, hosta eller
magtarmbesvär.
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Vad gäller den stora migrantströmmen finns ingen anledning att befara att den
kommer att resultera i några omfattande smittoutbrott, men lika givet är att
migranter, utan stort dröjsmål, ska erbjudas hälsoundersökning, se
Folkhälsomyndigheten, Människor på flykt - En riskbedömning av
smittspridning..
Det gäller förstås personer med symtom som kan indikera risk för smittsam
sjukdom, men inte minst de små barn (under 5 år)som ännu inte har fått ett gott
vaccinationsskydd.
Som alltid är det viktigt att alla inom vård och omsorg tänker ’epidemiologiskt’
och – inte bara i samband med hälsoundersökning av migranter.. - ställer
grundläggande frågor, som - Är detta en särskilt riskutsatt person..? - Finns det i
den här smittsamma personens närhet människor som är speciellt
infektionskänsliga..?
Vi hoppas nu att inte minst alla höstlovsfirare har det gott och passar samtidigt på
att hälsa Johan Hansson välkommen till jobbet som tf Smittskyddsläkare, från 9
november med bistånd av Staffan Sylvan, tf bitr. smittskyddsläkare då Inger
AvRosen av familjeskäl nu lämnar posten som vikarie för Micael Widerström.
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Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.jll.se/smittskydd

