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Vi på Smittskyddet önskar er en skön och avkopplande sommar utan 
avbrott av utbrott med smittsamma sjukdomar.

Gonorré ökar i Sverige
Förra året ökade antalet fall av gonorré kraftigt i Sverige. Det gäller speciellt i storstä-
derna och bland män som har sex med män. I Västerbotten har vi också en ökande trend 
de senaste åren. Vanliga symtom är flytningar, men ibland ger infektionen inga symtom. 
Vid infektion i ändtarm, svalg eller livmoderhals är det vanligare med lindriga eller inga 
symtom än vid infektion i urinröret. Det är därför viktigt att provtagning sker efter sexuell 
praktik. Personalinstruktion och Patientinformation testning av sexuellt överförbara sjuk-
domar finns på www.vll.se/smittskydd - Sexuellt överförbara infektioner – Handläggning 
och provtagning vid klamydia – Under rubrik Provta.

Badvatten
För den som vill kolla badplatsens vattenkvalitet kan man gå in på Havs- och vattenmyn-
dighetens webbplats www.havochvattenmyndigheten.se.

TBE-vaccination
Fästingar i Västerbotten bär i dagsläget inte på TBE-virus (Tick Borne Encephalitis) och 
vi har inga smittade fall. Vaccination rekommenderas därför inte vid vistelse i skog och 
mark i länet, utan bara vid vistelse i riskområde t ex i mellersta och södra Sverige. Enstaka 
fynd av borrelia har däremot gjorts från fästingbett i Västerbotten.

Fästinginsamling i norr
Klimatförändringen går fortare i norr än i övriga världen. Fästingarnas ut-
bredning påverkas av klimatförändringen. Fästing har nu även setts på renar. 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om hjälp med att samla in 
fästingar från Norrland. Alla fästingar som skickas in till SVA kommer att 
artbestämmas och därefter analyseras för att undersöka om de bär på smit-
tor. Först ska man fylla i ett formulär på SVA:s webbplats, sedan förpackas 
fästingen väl i försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock. Glöm inte 
märka förpackningen med samma kod som du själv skriver in på webben. Insamlingen 
pågår till den sista oktober. Läs mer på www.sva.se – Skicka in din fästing.



Mässlingsvaccin inför resa
Inför resa utomlands vill vi än en gång påminna om att vissa 
åldersgrupper kan behöva vaccineras mot mässling. Det 
gäller barn under 18 månader och vuxna födda under 1960- 
och 1970-talet. Mer detaljer på www.folkhalsomyndigheten.
se

Utbildning Migranthälsa
Under hösten ordnar landstinget utbildning om migrant-
hälsa, samma utbildning hålls på tre ställen i länet. På 
programmet står skattning av psykisk ohälsa hos barn, våld 
i nära relationer samt prostitution och människohandel. 
Utbildningen sker den 9 oktober i Umeå, den 16 oktober 
i Skellefteå och den 23 oktober i Lycksele. Målgrupp är 
distriktsköterskor, psykosociala team, elevhälsa och annan 
personal som möter migranter. Anmälan och frågor skickas 
till hälsoutvecklare Maria Stefansson, maria.stefansson@
vll.se. Kom ihåg att också meddela eventuell specialkost 
eller behov rörande tillgänglighet i lokalen så att vi kan göra 
aktiviteten så bra som möjligt för alla. Programmet finns på 
Utbildningsportalen.

Aktuellt om Ebola
Sedan maj har man haft utbrott av ebola i västra Demo-
kratiska republiken Kongo (DRC). Drygt 60 fall har inrap-
porterats och 28 dödsfall, men inga nya fall sedan 25 maj. 
Man använder ett nyutvecklat vaccin för att minska smitt-
spridningen från konstaterade fall. Folkhälsomyndigheten 
bedömer att risken för importfall till Sverige som mycket 
liten, men fortsätter att bevaka utbrottet.

Smittskyddsträff 4 oktober
Vi bjuder in MAS:ar samt kontaktsköterskor och kontaktlä-
kare från primärvården till vår årliga smittskyddsträff  tors-
dagen den 4 oktober. I år ska vi vara på Elite hotell i Umeå, 
gamla Mimerskolan alldeles intill Vasaplan. Programmet är 
i första hand anpassat till landstingets personal, men övriga 
intresserade är också välkomna i mån av plats. Exempel på 
programpunkter är erfarenheter av skabbutbrott på äldre-
boende, information om Västerbottens karantänsflygplats 
och karantänshamn samt nyheter om sprututbyte. Inbjudan 
kommer att skickas ut efter sommarsemestern.

Sommar på Smittskyddet
Precis som förra sommaren så kommer Elsa Böttiger att 
vikariera både för Denise och Lena, d.v.s sköta både admi-
nistration och svara på frågor. Stephan, Gunilla och Therese 
kommer att turas om som smittskyddsläkare under somma-
ren. 

Trevlig sommar!


