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Smittspridare nr 3 2022 
I skrivande stund är det fortfarande lugnt avseende vinterkräksjuka, influensa 
och RSV. Nationellt ses en ökning av RSV, men vi har ännu inte nått epide-
mistart. Tidigt på säsongen är det viktigt att prov tas på personer med  
misstänkta symtom, för att kunna förutspå när smittspridningen tar fart. 

Ny smittskyddsläkare
I början av september började Maria Marklund  
som smittskyddsläkare i Västerbotten.  
Hennes telefon är 090-785 14 00 och hennes  
e-postadress: maria.j.marklund@regionvasterbotten.se

Influensavaccination 2022/2023
Den 8 november är startdatum för den nationella influ-
ensavaccinationskampanjen, men det går bra att påbörja 
vaccinationerna något tidigare. Vaccination av personer 
med ökad risk och personal inom vård och omsorg priori-
teras under fyra veckor. Den 5:e december öppnar sedan möjligheten till vaccination för 
övriga boende i Västerbotten. Målet är att alla riskgrupper och personal kring dessa ska vara 
vaccinerade till årsskiftet. Tänk på att ha vaccindoser kvar för att kunna vaccinera åtminstone 
till och med februari månad. Det är aldrig för sent att vaccinera mot influensa.
Mer fakta om hur man till exempel beställer vaccin finns på www.regionvasterbotten.se/
smittskydd under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination - Riktlinjer om influensa- 
och pneumokockvaccination i Västerbotten.

Kom ihåg:

• Influensavaccination är det bästa skydd som finns mot influensa, trots att 
det inte ger hundraprocentigt skydd. De som vaccinerat sig och ändå insjuk-
nar får oftast lindrigare symtom och färre komplikationer.

• Personer i riskgrupp som får influensasymtom, oavsett om de vaccinerat sig eller inte, 
ska kontakta sjukvården för ställningstagande till antiviral behandling.

• Allvarliga reaktioner vid vaccination med vaccin mot säsongsinfluensa är mycket  
ovanliga.

• Även närstående och personal kring personer med kraftigt nedsatt immunförsvar  
rekommenderas vaccination.

De vacciner som är upphandlade är Fluad Tetra®, Vaxigrip Tetra® och Fluenz Tetra®. 
Fluad ges till personer 65 år och äldre boende på särskilda boenden för äldre och personer 
i samma ålder som har hemsjukvård. Vaxigrip erbjuds till alla 65 år och äldre, personer sex 
månader och äldre med ökad risk för allvarlig sjukdom samt personal inom vård och omsorg. 
Det nasala vaccinet Fluenz tetra är godkänt för barn 2–17 år och administreras på regionens 
barn- och ungdomscentrum. 



Influensavaccinationer säsongen 2021/2022,  
vaccinationstäckning 65+
Efterfrågan för vaccinationer var hög och vi nådde vår hög-
sta vaccinationstäckning där 74 % av de som är 65 år och 
äldre vaccinerades. Det globala målet satt av WHO är att 75 
% av de som är 65 år och äldre ska vara skyddade genom 
vaccination. Vår förhoppning är att vi ska nå över detta mål 
denna säsong. 
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Pneumokockvaccination
Regionen erbjuder även i år vaccination med Pneumovax® 
till alla som är 65 år och äldre, samt till de som har vissa 
sjukdomar vilket beskrivs i Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer från 2020. Folkhälsomyndigheten kommer i 
närtid med en ny föreskrift gällande pneumokockvaccina-
tion som ett särskilt nationellt vaccinationsprogram om 
vilka som ska erbjudas pneumokockvaccination. I denna 
föreskrift förväntar vi oss att alla 75 år och äldre ska ingå 
liksom personer med vissa sjukdomar. De personer som har 
mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds 
särskild vaccination, enligt uppdaterade Rekommendationer-
pneumokockvaccination-mycket hög-risk-maj-2022.

Covid-19 läget
Året inleddes med en mycket hög smittspridning av  
covid-19 till följd av omikron. Provtagning av allmänheten 
upphörde 9 februari och sedan 1 april klassas covid-19 inte 
längre som samhälls- eller allmänfarlig och provtagning 
sker endast på medicinsk indikation samt av personal och 
brukare med symtom. Smittspårning sker fortsatt inom vård 
och omsorg. Spridning av covid-19 pågår fortfarande och 
senaste veckorna ligger fallen mellan från drygt 100 till näs-
tan 250 st (fig. 1). Spridning av covid-19 utgjordes i början 
av året av omikronvarianten BA.1 som snabbt ersattes av 
BA.2 som dominerade fram till vecka 23. BA.2 har sedan 
dess ersatts av BA.5 och undergrupper till den som nu står 
för smittspridningen i samhället (fig. 2). Trots en hög smitt-
spridning har belastningen på vården på grund av covid-19 
varit relativt låg. Vi har en hög vaccinationstäckning i länet 
och vaccinerna ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död.  

Vaccinationer pågår i länet där alla 65 år och äldre samt 
riskgrupper i åldrarna 18–64 år rekommenderas att ta en 
höstdos (om mer än fyra månader passerat sedan de sist fick 
en dos). Grundfriska personer 18–64 år har möjlighet att ta 
en höstdos om de vill. Påfyllnadsdoser ges med uppdaterade 
variantanpassade bivalenta vacciner innehållande ursprungs-
vaccinet och en del av det uppdaterade BA.1 eller BA.4/5 
vaccinet. Det finns förhoppning att de variantanpassade 
vaccinen ska vara mer effektiva mot själva smittspridningen 
men detta är fortfarande inte helt klarlagt. Vaccination av 
ovaccinerade vuxna erbjuds med originalvaccinerna fortlö-
pande i länet. 
Friska barn i åldrarna 12–17 år rekommenderas inte längre 
vaccination från 31 oktober och kommer inte att erbjudas 
vaccination efter det datumet. 
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Figur 1: Diagnostiserade covid-19-fall  
sedan vecka 13 i Västerbotten.

Figur 2: Översikt över varianter av 
SARS-CoV-2 som cirkulerat under 
2022. Sedan augusti står BA.5 och 
undergrupper till den för nästan 
100 % av de cirkulerande varianter. 



Övervakning av influensa och covid-läget
För att följa hur influensa och covid-19 sprider sig över lan-
det och vilka influensatyper som cirkulerar behövs provtag-
ning av personer med influensaliknande symtom. Folkhälso-
myndigheten efterlyser fler mottagningar som vill medverka 
med provtagning under säsongen. Ersättning utgår för upp 
till fem prov per vecka fram till maj. Mer information och 
anmälan Folkhälsomyndigheten.sentinelövervakning

Ökning av antalet harpestfall
I Västerbotten har vi haft den högsta noteringen av antalet 
fall med harpest sedan toppåret 2015, med hittills 94 fall. 
Flest fall i Umeå, Robertsfors, Skellefteå och Vindeln. Ök-
ningen har varit markant sedan augusti (Figur 3) där majori-
teten av fallen återfinns i åldrarna 30–79 år, men fallen för-
delar sig i åldrarna 0–90 år. Cirka 63 % av de drabbade var 
män och 90 % av fallen har diagnostiserats sedan augusti. 
Vanligast smittväg har varit inhalationssmitta och myggbett.

HPV-catchup studie till kvinnor födda 1994–1999
Region Västerbotten erbjuder kvinnor som är födda 1994–
1999 och som bor eller vistas i Västerbottens län kostnadsfri 
vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Erbjudandet 
är en del i en nationell studie som Karolinska universitets-
sjukhuset leder i samarbete med övriga regioner. Syftet är att 
undersöka om det går att utrota viruset och livmoderhals-
cancer i Sverige. 
Inbjudningarna till studien skickas ut i Skellefteå- och 
Umeåområdet under hösten 2022. Efter årsskiftet skickas 
inbjudningar till resten av berörda kvinnor i länet.
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Sorkfeber Harpest

Kikhostevaccination av gravida
Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 15 augusti att 
gravida vaccineras mot kikhosta från graviditetsvecka 16 för 
att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras. Kik-
hosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom 
hos de allra yngsta spädbarnen, och majoriteten av de barn 
under tre månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver 
sjukhusvård. Gravid kvinna som önskar vaccination mot 
kikhosta under graviditet ska erhålla Boostrix eller Boostrix-
Polio efter graviditetsvecka 16. 
Vaccinet ordineras av läkare på hälsocentral och ges av 
sjuksköterska utbildad för att ge vaccinationer, se rutin i 
vårdpraxis. Rekommendationen om vaccination gäller för 
varje graviditet. Den gravida står i nuläget själv för kostna-
den, men förhoppningsvis kommer regionen att fatta beslut 
om kostnadsfrihet. 

Utbrott av Salmonella i Sverige 
Sedan 17 september har en ökning av inhemska fall av 
Salmonella typhimurium setts i Sverige. Fall har konstaterats 
i 20 av 21 regioner i Sverige och fall finns även i Västerbot-
ten. Utbrottsutredning med fall-kontrollstudier pågår för att 
försöka kartlägga smittkälla. 
I dagsläget pekar data mot att det är något vegetabiliskt 
livsmedel som är orsaken. Salmonella är en bakterie som dör 
vid upphettning (70 °C), därför är det viktigt att varm mat 
är ordentligt upphettad. God kökshygien innebär också att 
alltid tvätta händerna innan all matlagning.

Ökning av antalet sorkfeberfall
Antalet sorkfeberfall har varit högre i år jämfört med föregå-
ende år. Hittills 138 fall, där flest fall diagnostiserades under 
årets fyra första månader (Figur 3). 

Flest fall ses i åldrarna 30–79 år, fallen fördelas i åldrarna 
9–85 år och männen utgör 57 %. Flest fall i Skellefteå och 
Umeå, men fall återfinns i alla kommuner i länet. 

Figur 3: Antal fall av  
sorkfeber och harpest  
i Västerbotten  
januari-oktober 2022.


