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NYHETER

Vårdhygien är med när arbetet med regionala
standarder intensifieras
handlar om
att nyttja framtidens möjligheter på
rätt sätt, att fokusera investeringar
och utveckling för att åstadkomma
bättre hälsa för fler. Därför intensifieras nu arbetet med att ta fram regionala standarder för ny- och ombyggnationer. Lokalerna ska utformas så
att de följer gemensamt överenskomna principer, värderingar och inriktningar som gäller för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Med hjälp av
standarder säkerställs lika och rätt
kvalité för utformningen av lokaler

REGION SKÅNES OMSTÄLLNING

Högisoleringsenhet
till SUS Malmö
VO INFEKTIONSSJUKDOMAR, SUS, har erhållit
tillstånd att bli högisoleringsenhet
för Södra sjukvårdsregionen. Arbetet
med att kunna vårda högsmittsamma
patienter med exempelvis ebola eller
höggradigt resistent lungtuberkulos
på Infektionsavdelning 2 på SUS i
Malmö, är igång. Nyckelpersoner vid
kliniken är utsedda men många olika
samarbetspartners över förvaltningsgränserna behövs för att arbetet ska
fungera. Smittskydds- och hygienaspekterna är fundamentala i sammanhanget. Enligt verksamhetschef Maria
Josephson är målet att komma igång i
slutet av 2019 eller i början av 2020.
Tills dess måste bland annat internutbildning av personal, planering
av säker avfallshantering och säkra
transporter vara klara.

och underlättas planeringsprocessen
vilket sparar tid, pengar och resurser.
Regionfastigheter har, tillsammans
med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, fått i uppdrag att koordinera arbetet. Den första standard
som tas fram gäller Somatisk vårdavdelning. I projektgruppen finns deltagare från Vårdhygien, SUS, Labmedicin, IT, Läkemedel, SDV, Avdelningen
för hälso- och sjukvårdsstyrning,
Medicinsk teknik, Regionservice och
fackliga företrädare.

WHO varnar för ökad mässlingsförekomst
I EN INTERVJU MED CTV NEWS förklarar
Katherine O’Brien, direktör för WHO’s
vaccinationsavdelning, att målsättningen för 2018, att halvera antalet
fall av mässling i världen från 2017,
totalt misslyckats. I stället ökade
antalet fall med 50 % och då rapporterades ändå fler fall 2017 än året
innan. Under 2018 rapporterades
229 000 mässlingfall globalt en siffra
som enligt O’Brien motsvarar 10 %

av samtliga fall eftersom mörkertalet
är väldigt stort och de flesta fall aldrig
provtas. Den mässlingassocierade
dödligheten rapporterades vara
136 000.
I Europa anmäldes 82 000 fall av
mässling under 2018, framför allt
från Östeuropa men såväl Frankrike
som Italien rapporterade en ökning
från 2017. Antalet rapporterade fall i
Europa är det högsta under 2010-talet.

Tre nya områden med ökad risk för TBE i Skåne
ÄVEN OM ANTALET TBE-FALL som smittats
i Skåne inte ökat jämfört med föregående år så visar 2018 års fall på
en förändring. TBE sprider sig till
nya områden och med två fall från
Järavallens strövområde i västra
Skåne får detta räknas som ett
riskområde där vaccination rekommenderas om man vistas regelbundet i området. Ytterligare två nya
riskområden identifierades under
2018 nämligen skogen i utkanten
av norra Åhus och skogarna runt
S:t Olof (se karta sidan 12). För
två skåningar gick det inte att fastställa om smittan skett i nordöstra
Skåne eller i mellersta Blekinge.
Tre personer diagnostiserades med
TBE i Skåne men hade blivit smit-

2

epi skåne #1/2019

tade i kända riskområden i övriga
Sverige. Även om man inte låter
vaccinera sig kan man genom rätt
klädsel, fästingrepellerande medel
och att med jämna mellanrum se
över sina kläder och borsta bort
eventuella fästingar som kryper runt
minska risken för TBE, helt enkelt
genom att göra det svårt för fästingen att hitta ett ställe att bita på.
Information om TBE i Skåne och
vaccinationsrekommendationer
för allmänheten hittar man på
1177.se under Fakta och råd/
Infektioner/ TBE. Information till
vården om vaccinationsschema för
TBE i olika åldersgrupper hittar
man på https://vardgivare.skane.se/
vardriktlinjer/vaccinationer/. TBE-

vaccin är effektivt och har mycket
få biverkningar. Då vi ser att TBE
sprider sig till nya delar av Skåne
kan TBE-vaccination övervägas
även för de som regelbundet vistas
i miljöer där fästingar trivs även
om det inte är ett känt riskområde.
Med tanke på hur många som bor
i Skåne får TBE ändå fortsatt anses
som en ovanlig smitta i Skåne. På
Smittskydd Skånes hemsida kan
man också beställa informationsbroschyrer på svenska, engelska och
arabiska om fästingar och fästingöverförda sjukdomar lämpliga för
väntrummet på mottagningen.
Omslagsfoto: Methicillin-Resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) Colorized scanning electron micrograph
of a white blood cell interacting with an antibiotic
resistant strain of Staphylococcus aureus bacteria.
Credit: NIAID
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Gubbar ställde
till det 2018

D

et är nytt år och därmed dags att sammanfatta det förra. Detta nummer är som vanligt
fyllt av statistik för den som vill fördjupa sig
i smittskyddsåret 2018, som på många sätt
var epidemiologiskt händelserikt. Året inleddes med att ett
större mässlingsutbrott i Västra Götaland på olika sätt fick
ringar på vattnet, trots att det inte blev någon spridning av
mässlingsfall till Skåne. Eftersom flera vårdanställda smittades i utbrottet i Västra Götaland fattade regiondirektören
i Region Skåne beslut om att all personal som saknade
mässlingimmunitet och som hade patientnära arbete skulle
erbjudas kostnadsfri mässlingvaccination. Befolkningen
påmindes om att se över sitt mässlingskydd inför utlandsresa. En annan barnsjukdom som vi inte brukar stöta på
så ofta, påssjuka, visade sig som ett litet utbrott bland en
grupp vuxna under våren, men fick ingen vidare spridning.
UNDER VÅREN OCH sommaren fick Smittskydd tillsammans
med infektionskliniker och primärvård samt berörda
verksamheter, hantera flera smittutredningar föranledda
av patienter med hepatit A. Två tredjedelar av fallen bedömdes som smittade i Sverige medan resten var smittade
utomlands, framförallt i Afghanistan. Det största utbrottet
i Skåne kunde efter hand kopplas till att de drabbade ätit
produkter tillverkade av frysta jordgubbar. Totalt drabbades
19 personer, varav tolv bodde i Skåne. Övriga hepatit A-fall
krävde omfattande utredningar och vaccinationsinsatser
på förskolor respektive restaurangverksamhet. Informationsmaterial om hepatit A till förskolor och barnavårdscentraler har tagits fram. Läs mer om det i detta nummer.

Skåne fortsätter att öka. Ökningen syns hos såväl MSM
som hos heterosexuella kvinnor och män. Drygt hälften
av fallen är mellan 16 och 29 år och 60 % av fallen finns i
gruppen MSM. Fallen behöver hittas tidigt för att behandling och smittspårning snabbt ska kunna initieras. På så
vis minskar risken för komplikationer och smittspridning.
Tillräckliga resurser för lättillgänglig testning och snabb
behandling och smittspårning är ett måste för att hantera
problemet. Under året kommer smittskyddsmedarbetare
ha dialogmöten med och vidareutbilda dem som arbetar
på Region Skånes ungdomsmottagningar kring handläggning och smittspårning av STI.
HÖSTEN AVSLUTADES MED att Sverige, liksom andra länder, för
första gången någonsin drabbades av en brist på säsongsinfluensavaccin. Majoriteten av de invånare som tillhörde
en riskgrupp för att få allvarlig influensasjukdom hann
dock vaccineras innan bristen slog till. Lokala och nationella
aktiviteter pågår nu för att så gott det går förebygga att en
bristsituation ska uppstå igen. En sammanfattning av senaste
influensasäsongen kommer i nästa nummer av epi skåne.
Att förebygga vårdrelaterade infektioner och smitta i
vården blir allt viktigare och samtidigt en allt större
utmaning. Läs juristens krönika om varför Vårdhygiens
och vårdgivarens gemensamma arbete spelar stor roll för
att hålla en god hygienisk standard.
Jag är säker på att 2019 kommer att bjuda på nya
spännande utmaningar och ser fram emot att få ta tag
i dem tillsammans med mina engagerade medarbetare.
Slutligen vill jag passa på att tacka Elin Tranberg för goda
insatser i tjänsten som vikarie som STI-handläggare.

vanligaste anmälningspliktiga sjukdomen
även i år. Glädjande nog har antalet fall minskat även
2018. En tråkig utveckling däremot är att gonorréfallen i

KLAMYDIA ÄR DEN

Eva Melander
Smittskyddsläkare
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Smittskyddsåret 2018
– ur ett kulturellt perspektiv
Ibland är det lätt att lockas att tro att allt bara blir värre: larmrapporter ger en känsla av
otrygghet som i sin tur underblåser populistiska strömningar, som i sin tur letar syndabockar.
Samhällsdebatten polariseras och uttrycket ”det var bättre förr” är lätt att ta till när argumenten
tryter. Men var det bättre förr? Och hur nyanserar vi debatten? För att presentera Smittskyddsåret 2018 har vi denna gång inte bara hållit oss till Strama, vårdhygieniska smittskyddsfakta
utan dessutom tagit hjälp av den kultur som erbjuds i Skåne för att bättre få fram nyanserna
med målet att nå alla.

TEXT: Niclas Winqvist
UNDERLAG: Marianne Alanko Blomé, Eva Blomstergren, Rosmarie Fält,
Eva Gustafsson, Per Hagstam, Birgitta Holmgren, Lena Melchert-Cacia,
Ulla Stamer, Åsa Ståhl, Elin Tranberg och Mattias Waldeck

Totalt anmäldes 11 496 fall av anmälningspliktig sjukdom till
Smittskydd Skåne under 2018. Det är visserligen 506 fall (4
%) fler än året innan men denna ökning kan helt och hållet
tillskrivas osedvanligt många influensafall under vårvintern.
Antalet rapporterade fall av influensa nästan fördubblades
mellan 2017 och 2018 (1 325 respektive 2 256) där framför
allt mycket influensa B sänkte skåningarna. Årets tio-i-topplista över rapporterade fall presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Tio-i-topp över anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne 2018
Placering

Diagnos

Antal fall

Placering
2017

1

Klamydia

4 001

1

2

Influensa (A+B)

2 256

4

3

ESBL

1 478

2

4

Campylobakter

991

3

5

MRSA

592

5

6

Gonorré

342

7

7

Salmonella

300

6

8

Invasiva pneumokocker

183

9

9

Hepatit C

163

8

10

iGAS

150

12
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På de följande sidorna ska vi fördjupa oss i de smittsamma sjukdomarna. För att stå ut med jobbiga fakta
om invasiva grupp A-streptokocker eller för att kunna
ta in vidden av de med möda vända trenderna för
MRSA och klamydia, behöver vi ta hjälp av det kitt
som ger oss en känsla av sammanhang, den lilla sten
i skon som får oss att stanna upp ett ögonblick, den
milda vårbris som stämmer till eftertanke. Vi pratar
naturligtvis om Kulturen. Är du ännu inte omvänd
kulturentusiast och alltför småsint för att öppna för
möjligheten till omvändelse kan du med fördel nöja
dig med att fördjupa dig i tabell 2. Där jämförs 2018
års siffror med motsvarande femårsperiod dessförinnan och i figur 1 ser du hur antalet anmälningar
fördelar sig per kategori. Läs annars vidare och låt
dig förundras över skönheten i diagram och tabeller,
ta ett steg tillbaka och se linjer vi annars är blinda
för, lyssna till det förföriska men otäcka ljudet av
STI som sprider sig och beskåda från första parkett
det kammarspel i tre akter där campylobakterna
fördrevs från svensk kyckling. Figurerna som följer
skulle kunna vara rörelsemönster över Skånes dansteaters scen och kan avnjutas för dess egen skönhet.
Men som alla konstverk tål de även en närmare
betraktelse och för den som ger sig tid finns mycket
att upptäcka.
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Figur 1. Diagnoskategoriernas fördelning för 11 496 rapporterade fall i Skåne 2018
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Tabell 2. Anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne 2013–2018 (helårsstatistik)
2013

2014

2015

2016

2017

Mv
13–17

2018

Trend

1 100

1 052

1 268

1 438

1 319

1 235

991

ê

Salmonella

341

289

289

283

301

301

300

è

EHEC

62

50

41

55

36

49

83

é

Shigella

47

54

42

17

31

38

53

é

Yersinia

45

39

22

21

19

29

30

é

Hepatit A

14

8

6

2

13

9

31

é

Giardia

116

107

143

157

93

123

130

é

Cryptosporidium

16

34

33

40

40

33

37

è

Hepatit B akuta

6

4

10

9

7

7

5

è

Hepatit B kroniska

136

165

249

215

144

182

111

ê

Hepatit C

176

194

187

194

167

184

163

è
è

Campylobakter

Hiv

28

48

41

64

56

47

70

Gonorré

116

181

197

247

291

206

342

é

Klamydia

4 236

4 294

4 749

4 351

4 170

4 360

4 001

è

Syfilis

23

21

28

40

40

30

35

è

MRSA *

394

488

725

718

640

593

592

è

VRE **

19

25

24

23

17

22

24

ì

1 281

1 258

1 351

1 527

1 430

1 369

1 478

è

ESBLcarba****

2

7

14

11

12

9

12

è

PNSP

9

6

4

6

3

6

3

è

Papegojsjuka

14

3

8

9

6

8

4

è

Legionärssjuka

26

25

28

26

36

28

25

è

Invasiva meningokocker

7

7

11

5

9

8

6

è

Invasiva pneumokocker

214

173

185

183

171

185

183

è

Invasiv GAS

127

70

69

96

123

97

150

é

Invasiv H. influenzae

29

26

21

24

27

25

34

è

Listeria

16

30

9

7

12

15

16

ì

Mässling

17

1

13

1

5

7

3

è

Kikhosta

45

115

115

120

132

105

95

ê

Påssjuka

10

0

9

1

3

5

6

è

Tuberkulos

59

56

76

69

52

62

55

è

TBE (Fästingburen encefalit)

9

9

10

8

11

9

11

è

Malaria

8

41

43

22

12

25

23

é

Dengue

20

13

19

38

14

21

4

ê

ESBL***

*
**
***
****

= Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
= Vankomycinresistenta enterokocker
= Tarmbakterier som bildar Extended Spectrum Beta-Lactamase
= Bakterier som producerar enzymer av typen ESBLcarba (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet)

MAG-TARMINFEKTIONER

Det senaste decenniet har man inte
behövt åka på konstbiennalen i Venedig
för att skaffa sig tvivelaktig mag-tarmkultur. Faktum är att majoriteten av
de skåningar som diagnosticerades
med en smittsam mag-tarmsjukdom
under 2016 och 2017 plockade upp
smittan i Sverige. Anledningen till
detta var de problem med campylobakter hos stora kycklingproducenter
som det tog över ett halvår att få bukt
med. Fortfarande är campylobakter
den största anledningen till mag-tarmsjukdom hos skåningarna men de inhemska fallen minskade under 2018.
Den långsiktiga trenden är att antalet
fall av mag-tarmsmitta sjunker. Detta
beror sannolikt på en förbättrad livsmedelshygien globalt och i synnerhet
på de mer välfrekventerade semesterorterna. Huruvida det långa grillförbudet förra sommaren tjänade smittskyddet är svårt att sia om men det
var sannolikt ingen nackdel i alla fall.
Campylobacter (figur 2)
I Skåne rapporterades 991 fall av
campylobakter 2018. 475 (48 %) av
dessa bedömdes vara smittade i Sverige
vilket är det lägsta antalet sedan 2012
och bara drygt hälften av antalet 2016
då bakterien härjade hos svenska
kycklingproducenter. Ändå bidrar
campylobakter med mer än hälften
av alla fall av inhemska, anmälningspliktiga mag-tarmsmittor. Andra ställen
skåningar skaffar sig campylobacter
på är EU utanför Norden, framför allt
Spanien. 105 fall rapporterades därifrån men med en fågeldans, flamenco,
som främsta kulturyttring är det måhända inte så förvånande.
Salmonella (figur 2)
Att följa salmonellatrenden är lite
grand som att titta på en Wallanderdeckare, först lite spännande men
ganska snart tämligen förutsägbart
och småtråkigt. Totalantalet fall rör
sig runt 300 plus/minus tio varav
cirka en tredjedel bedöms vara smittade
i Sverige. 2018 skiljer på intet sätt ut
sig i detta avseende med exakt 300
rapporterade fall varav 94 inhemskt
smittade. 100 fall smittades i Asien
varav 34 i Thailand och 22 i Turkiet.
#1/2019 epi skåne
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Köns- och åldersfördelningen av
salmonellafallen är också jämn. Precis
som i filmerna med halvtaskiga skådespelarinsatser trots fina rollistor hände
det inte så mycket med salmonellautbrotten trots namn som Mikawasima
och Bovismorbificans. Båda var
nationella utbrott med 17 respektive
42 fall (åtta respektive sex i Skåne).
Till skillnad från Wallanderfilmerna
återfanns aldrig någon skyldig. Sex
fall av tyfoidfeber och ett fall av
paratyfoidfeber rapporterades 2018.
Samtliga fall hade smittats i Sydasien
och inget gav upphov till sekundärfall
i Sverige.

Figur 2. Procentuella förändringar över tid i förhållande till utgångsvärdet 2009 för
mag-tarmsjukdomar med inhemsk smittöverföring
Campylobacter (Index, 2009=422)

Shigella
53 rapporterade fall av shigella är
visserligen en rejäl ökning jämfört
6
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EHEC (Index, 2009=33)
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Enterohemorrhagisk E. coli
(EHEC; figur 2)
55 inhemska fall (av totalt 83) är den
högsta noteringen hittills i Skåne.
Det giftiga och vävnadsskadande
shigatoxin som produceras av EHECbakterierna delas upp i två olika
former där stx-2 är betydligt mer
virulent än stx-1. Hos 62 av 82 (76 %)
typade isolat kunde stx-2 påvisas, hos
46 av de 55 inhemska (84 %). Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
där njurar och andra inre organ hotas
av kollaps, är framför allt associerat
med stx-2. Trots att antalet fall med
stx-2 ökat från 2017 anmäldes bara
fyra fall av HUS 2018 (samtliga barn
mellan fem och 13 år) jämfört med
tre året innan. Ett större nationellt
utbrott gav bara något enstaka fall i
Skåne och inga utbrott har förekommit
här även om flera fall upptäckts genom
smittspårning runt symtomatiska
fall. Den stora ökningen är således
svårförklarad. En liten del, tio fall,
beror på att Unilabs, som servar flera
företagshälsovårdsenheter, screenar
livsmedelsarbetare efter återkomst
från utlandssemester oavsett symtom.
De stora kosläppen, maj månads stora
kulturbegivenhet, rekommenderas
varmt för alla med gott hygienomdöme.
De nordöstra delarna av Skåne är
endemiska för EHEC så god handhygien och goda picknickrutiner
anbefalles också.

Salmonella (Index, 2009=122)
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Figur 3. Antalet fall av hepatit A i Skåne 1996 – 2018
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med året innan men antalet fall har
varierat ganska kraftigt över tid. 16
inhemska fall är också några fler än
året innan men helt i paritet med
genomsnittet. Av de utlandssmittade
finns en stor geografisk spridning med
viss koncentration till Sydasien.
Männen (30 fall) var 2018 i genomsnitt 20 år yngre än kvinnorna (23
fall; 32 år jämfört med 50 år). Detta
mönster har inte setts tidigare och
är därför troligen en slump. Tre fall
kunde kopplas till en förskola i sydvästra Skåne men det är högst osäkert
om smittspridningen skedde där. I
övrigt finns inga utbrott att beskriva.
Som vanligt dominerar Shigella
sonnei, både bland utlandssmittade
som bland de inhemska fallen.

Till skillnad från salmonella och campylobacter är det oftast indicerat att
antibiotikabehandla shigella för att
reducera smittsamheten. Härvidlag
är det därför bra att känna till att en
stor andel shigellastammar är ESBLproducerande och därmed kräver
eftertanke vid behandling. 2018 var
16 av 53 (30 %) shigellastammar
ESBL-producerande, de flesta av dem
även i övrigt väldigt resistenta.
Yersinia
Denna grillarnas favoritbakterie borde
ha minskat med förra årets eldningsförbud under sommaren. Icke desto
mindre rapporterades 30 fall 2018,
elva fler än året innan. Trenden för
inhemska fall har dock varit i fallande
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sedan toppnoteringen 71 fall 2008
och i fjol bedömdes 21 vara inhemskt
smittade.
Hepatit A
Med jämna mellanrum infaller ett
hepatit A-år med fler fall än vanligt
(figur 3). 2018 var ett sådant med 31
rapporterade fall, den högsta summan
sedan 2003. Medan elva av fallen
bedömdes vara smittade utomlands,
framför allt i Afghanistan, förmodades
hela 20 fall vara smittade i Sverige.
Smittskyddsåtgärderna kan bli väldigt
omfattande runt ett känt fall av hepatit
A och med fall vid såväl livsmedelshantering som på förskola under
2018 krävdes extraordinära åtgärder
för att hindra smittspridning. Läs mer
om detta på sidan 13 i detta nummer
av epi skåne.
Giardia
Av de 130 giardiafall som anmäldes
i Skåne under 2018 tror anmälande
läkare att 16 har smittats i Sverige.
Det är i nederkanten av variationen
de senaste tio åren. Precis som för
många andra smittor är det vanligt
att någon i familjen tar med sig giardia
hem från en resa och sedan smittar
familjemedlemmar. En stor del av fallen
med utlandssmitta, 53 av 114 (46 %)
är personer som fångats i migrantscreening. Dessa har väldigt sällan
några symtom. Trots att fyra fall av
symtomgivande giardia upptäcktes
hos barn i förskoleålder rapporterades
inga utbrott under 2018.
Cryptosporidium
Sedan diagnostiken underlättades
med PCR-teknik 2014 ligger antalet
fall nästan otäckt still mellan 33 och
40 fall. 2018 blev såtillvida inget
undantag då 37 fall rapporterades.
Hos 22 av fallen hade smittan inhemsk
härkomst, för övrigt precis som Sofia
Söderberg. Hon var inte bland de
drabbade men däremot fick hon
Region Skånes kulturpris 2018 för
sitt dirigentskap.
BLODBURNA INFEKTIONER

Region Skåne bidrar till kultur som
ska skänka tröst och själslig näring
åt skåningarna. Där är ändå inte

Figur 4. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2009 för blodburna
infektioner
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inräknat bidrag till den glädjesång
alla de patienter som nu kan erbjudas
behandling mot sin kroniska hepatit C
kan stämma upp i. Inte sedan effektiva
bromsmediciner mot hiv lanserades
har en smittskyddsåtgärd varit lika
effektiv, om man undantar den ständigt
fortgående framgångssagan med vaccination mot allehanda hemska sjukdomar. Förutom hepatit C-behandling
har sprututbyte bevisat god effekt
och när man lägger ihop dessa båda
interventioner uppstår ljuv musik. Ett
forskningsprojekt vid Sprututbytet i
Malmö startade under 2018, syftande
till att erbjuda behandling mot hepatit
C på plats. Detta innebär att all
diagnostik, utredning, bedömning,
behandling, uppföljning och praktisk
handläggning sker på samma ställe,
lätt tillgänglig för sprututbytesdeltagarna. Planeringsfasen följde rytmen
av finsk tango, böljande över den låga
tröskeln med ett steg fram, två bak
och några åt sidan, men när projektet
väl kunde köra igång har det gått
med elegansen i den argentinska motsvarigheten. Dessutom skapar dessa
interventioner hälsa och glädje för
framtida kulturkonsumenter, kanske
till Skillinge Bluesfestjubileum på
Skillinge teater i påsk.
Hepatit B (figur 4)
Förra året anmäldes 116 fall av hepatit
B i Skåne, fem av dessa bedömdes ha
akut infektion. Samtliga akuta fall
var män. För två av dessa bedöms
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smittvägen vara heterosexuella kontakter i utlandet, båda i Thailand. För
två har smittväg inte kunnat fastställas.
En av dessa är smittad i Sverige och
för den andra är smittland okänt.
För det sista fallet med akut infektion är smittvägen troligen vårdrelaterad smitta som patient i samband
med tandläkarbesök. Övriga 111
fall bedömdes ha kronisk infektion.
Av dessa var fem troligen smittade i
Sverige. Av de med kronisk infektion
som smittats i Sverige har två bedömts
vara smittade via homosexuell kontakt,
en via heterosexuell kontakt och en via
intravenöst missbruk. För en Sverigesmittad saknas uppgift om trolig
smittväg. För 85 (77 %) av de kroniska
fallen har smittan kontrakterats utanför Sverige, framför allt i Asien.
För 20 fall (18 %) saknas uppgift om
smittland.
Hepatit C (figur 4)
163 fall av hepatit C, 105 män och
58 kvinnor rapporterades i Skåne
2018. 14 av fallen har bedömts ha
akut infektion, det vill säga smittade
de senaste tolv månaderna. För 46
(28 %) av fallen saknas uppgift om
akut eller kronisk infektion. 96 (59 %)
av fallen bedöms vara smittade i
Sverige. Smittvägen har bedömts vara
intravenöst drogmissbruk hos 70
(43 %) av fallen men för 78 (48 %)
saknas uppgift om smittväg. Smitta
via blodprodukter har angivits i fyra
fall varav en utomlands. De tre som
#1/2019 epi skåne
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bedömts smittade via blodprodukt i
Sverige hade samtliga fått blodtransfusion på 1970- respektive 80-talet,
det vill säga innan hepatit C var känt
och blodprodukter kunde testas för
hepatit C. Första fasen av den intervention för att återbörda hepatit
C-patienter som av olika skäl tappat
kontakten med vården, som vi skrivit
om i tidigare nummer av epi skåne,
är nu i princip avslutad. Interventionen håller nu på att utvärderas
och vi lär återkomma med resultatet
i kommande nummer. Så här långt
har 255 personer som fått brev från
Smittskydd Skåne visat viremi och
har antingen redan påbörjat behandling eller väntar på att börja. Det är
255 personer som kan njuta av kultur
i Skåne för lång tid framöver, varför
inte Christoff Müggeutställningen på
IFÖ Center i Bromölla eller Astrid
Lindgrenutställningen på Dunkers
Kulturhus i Helsingborg?
Hiv (figur 4)
Precis som utställningarna vid Wanås
mellan Knislinge och Norra Sandby
eller Kivik Art Centre kräver 2018
års hivstatistik en del av sin betraktare. Men till skillnad från glädjen
som sakta spirar inför konstutställningarna är det snarare en känsla
av osäkerhet som griper tag om den
som försöker tolka hivutvecklingen
i Skåne. Under 2018 rapporterades
70 fall vilket är det högsta antalet
sedan det tidiga 1990-talet. Antalet
fall bland män som har sex med män
(MSM) ligger på en fortsatt hög nivå
även om den trenden minskar något
jämfört med 2016 och 2017. Av 21
nyrapporterade fall bland MSM 2018
bedömdes tre vara smittade i Sverige,
övriga framför allt i övriga EU eller
Amerika. För tre fall uppgavs smitta
från mor till barn, alla tre från Afrika,
och för andra året i rad uppgavs inga
fall med intravenös smittväg. För 37
personer med heterosexuell smittväg
bedömdes 27 vara smittade i utlandet
men övriga tio smittades alltså i Sverige.
I en omfattande smittspårning under
2018 kunde fyra nya fall länkas
ihop i en heterosexuell smittkedja.
Den som fortfarande tror att hiv är
något man skaffar sig i utlandet bör
8
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Figur 5. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2009 för sexuellt
överförbara infektioner
Gonorré (Index, 2009=81)

Syfilis (Index, 2009=24)

Klamydia (Index, 2009=4 729)
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antingen tänka om eller åtminstone
använda kondom om det bär till.

kondomer till skånska kommuner.
Det är visserligen en ökning med 8,6 %
jämfört med året innan men det hade
behövts åtminstone 3 639 till. Det
motsvarar nämligen antalet skånska
STI:er som smittades i Sverige i fjol.
Personal inom skolor och socialt
arbete är välkomna att beställa
kondomer via Smittskydd Skånes
hemsida.

SEXUELLT ÖVERFÖRBARA

Gonorré (figur 5)
2018 anmäldes 342 fall av gonorré
vilket är en ökning med 17,5 % jämfört med 2017, det vill säga samma
procentuella ökningstakt som mellan
2016 och 2017. 203 (59 %) av fallen
återfinns i gruppen MSM. Ökningen
i denna grupp är 14 % jämfört med
2017. Gonorré bland kvinnor har
ökat med 24 %, från 55 fall 2017 till
68 fall 2018. Antalet fall bland män
som uppgett heterosexuell kontakt
som smittväg har ökat från 60 till 70
fall (+17 %). Även om medelåldern
vid gonorré är högre än för klamydia
(31 år för gonorré och 25,5 år för
klamydia) återfinns nästan en fjärdedel,
24 % av alla fallen i åldrarna 16-23
år, det vill säga ungdomsmottagningarnas målgrupp. På sidan 13 i detta
nummer av epi skåne kan du läsa mer
om gonorréökningen.

INFEKTIONER (STI)

Vi verkar just nu befinna oss mellan
två akter. Inte på Malmö opera eller
Månteatern i Lund utan mellan
klamydia- och gonorréakterna. Vad
som händer där i mörkret är oklart
men i den mest STI-produktiva
åldersgruppen 20 – 24-åringar fortsätter klamydia att minska i Skåne
medan gonorré ökar. Naturligtvis är
klamydia fortfarande betydligt vanligare men lutningen på kurvorna talar
för en ”klamydiageneration” som
sakta åldras. De senaste tio åren har
medelåldern för klamydiafallen ökat
från 22 till drygt 24 år för kvinnor
och från 24,5 till 27 år hos män. Om
män och kvinnor i dessa åldrar istället
besökt Malmös eller Helsingborgs
symfoniorkestrar, där smittrisken får
anses vara minimal, hade kurvorna
sett helt annorlunda ut. I detta sammanhang kan vi också redovisa att
det under 2018 distribuerades 345 840
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Klamydia (figur 5)
4 001 fall av klamydia under 2018
är det lägsta antalet rapporterade fall
sedan 2003. Det finns inga fysikaliska
skäl till att fler kvinnor (2 259; 56 %)
än män (1 742; 44 %) rapporteras.
Skillnaden beror helt och hållet på
olika provtagningsmönster mellan
könen (tabell 3). Glädjande nog
fortsätter incidensen att sjunka i
alla åldersgrupper men i vissa subpopulationer ökar i stället antalet
klamydiafall, till exempel i gruppen
MSM där antalet fall under 2018 var
207 jämfört med 134 under 2017,
det vill säga en ökning med 54 %.
Bland MSM är således klamydia och
gonorré lika vanligt. 1 458 fall (36 %)
upptäcktes som led i smittspårning
vilket visar på vikten av att smittspåra
klamydiafall för att upptäcka och behandla fler och därmed minska smittspridningen. För män är det 47,5 %
som upptäcks i smittspårning. 85 %
(3 410) av samtliga klamydiafall
är smittade i Sverige. Bland övriga
smittländer är Danmark, Tyskland,
Spanien och Thailand vanligast.
Lymphogranuloma venerum (LGV)
är en ovanlig manifestation av klamydia som oftast ger sig till känna först
genom små utslag på könsorganen
och senare förstorade lymfkörtlar i
ljumskarna. Fem fall av LGV, tre med
akuta symtom och två symtomfria,
rapporterades i Skåne förra året,
samtliga MSM. Två av dessa fall var
smittade i Sverige.
Syfilis (figur 5)
Efter att syfilis ökat år för år sedan
2012 sågs förra året ett välkommet
trendbrott. 2018 rapporterades 35 fall
varav 29 i MSM-gruppen. De övriga
sex fördelade sig mellan tre kvinnor
och tre män. Av MSM skaffade sig 15
sin smitta i Sverige och 14 utomlands,
framför allt i Danmark medan de
heterosexuellt smittade skaffade sig i
Sverige (fyra fall) och i EU (två fall).
ANTIBIOTIKARESISTENTA BAKTERIER
(MRB)

De mörka molnen i fonden på Malmö
Opera i Den flygande holländaren
får symbolisera hotet från bakterier
som är svåra att behandla med anti-

Tabell 3. Antalet fall, provtagna och incidens för klamydia i Skåne per åldersgrupp
(2017 års siffror inom parentes)
15-19 år

20-24 år

25-29 år

Antal fall

Antal
provtagna

Incidens

Antal fall

Antal
provtagna

Incidens

Antal fall

Antal
provtagna

Incidens

Kvinnor

611
(667)

10 517
(11 099)

1 735
(1 961)

835
(989)

19 185
(21 124)

2 105
(2 410)

434
(394)

17 614
(17 219)

890
(815)

Män

229
(250)

2 200
(2 411)

590
(662)

647
(668)

6 338
(6 698)

1 584
(1 595)

403
(401)

5 850
(5 734)

823
(820)

Figur 6. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2009 för MRB i Skåne
MRSA (Index, 2009=284)

ESBL (Index, 2009=490)
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biotika. Är vi som i operan dömda
att segla i motvind i evinnerliga tider
eller finns där hopp vid horisonten?
Totalantalet rapporterade MRSA-fall
minskade visserligen 2018 men de
kliniska fallen ökade i stället något
vilket skulle kunna avspegla en fortsatt ökning av problemen. Även ESBL
och VRE ökar. Ljuset i slutet av tunneln verkar således vara ur funktion
för tillfället men vaktmästaren har lokaliserat felet och det finns all anledning att oförtrutet kämpa vidare på
det inslagna spåret med god hygien,
strategisk antibiotikaanvändning och
medveten konsumtion av antibiotikafria livsmedel. Det finns helt enkelt
inget alternativ. Exempel från andra
länder utan detta vackra engagemang
avskräcker. Det hade helt enkelt kunnat
vara värre!
MRSA (figur 6 och 7)
Den successiva nedgången i antalet
rapporterade MRSA från 725 fall
2015 till 592 fall i fjol är visserligen
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välkommen men är delvis en kuliss.
Enligt staplarna i figur 7 är det snarare
först en minskad screening under
2016 och 2017 och sedan minskad
upptäckt genom smittspårning 2018
som ligger bakom nedgången. Ambitionsnivån på smittspårning i vården
är fortsatt hög men av belastningsskäl
har smittspårning i familjer vid samhällsförvärvad smitta minskat 2018.
Antalet kliniska isolat med MRSA
fortsätter dock växa år för år och
uppgick 2018 till 272 fall, däribland
12 fall av sepsis. Smittspridningen av
MRSA i samhället är svår att påverka,
särskilt den som sker utomlands,
men under 2018 bedömdes 18 och 33
fall vara inhemskt smittade på sjukhus respektive i vården utanför sjukhus. Det är i paritet med tidigare år,
åtminstone ingen minskning. Av de
592 fallen förra åren bedömdes 260
(44 %) vara smittade i Sverige. Fler
kvinnor än män (329 mot 263)
rapporterades, medianåldern var
28 år.
#1/2019 epi skåne
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Figur 7. Antal MRSA-fall i Skåne 2007 – 2018 efter orsak till provtagning

nummer av epi skåne. Däremot finns
redan nu följande att säga om…

Smittspårning/kontaktspårning
Utredning av sjukdomssymptom

Papegojsjuka
Blott fyra fall av denna potentiellt
mycket farliga sjukdom rapporterades
i Skåne 2018. Fyra kvinnor, spridda
längs en tänkt girland tvärs över
Skåne och en annan längs åldern,
drabbades. Tre av dem med känd
burfågelkontakt, den fjärde hade sett
Svansjön på Malmö opera.

Screeningprogram/Provtagning i grupp med högre förväntad prevalens
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Vancomycinresistenta enterokocker
(VRE)
Efter en ovanligt god säsong 2017 var
antalet VRE-fall åter uppe på ”normala” nivåer 2018. 24 fall rapporterades, tio kvinnor och 14 män. 15 fall
upptäcktes vid screening och ytterligare
sex genom smittspårning. I mars i
fjol upptäcktes ett mindre utbrott på
en barnavdelning där till slut fyra
patienter befanns smittade. Detta till
trots ligger de skånska VRE-siffrorna
lägre än i riket i övrigt.
Bakterier med Extended Spectrum
Beta-Lactamase (ESBL; figur 6)
ESBL-kurvan fortsätter att stiga om
än inte längre lika brant. 1 478 fall
rapporterades, 1 030 kvinnor och
448 män, medelålder 50 år. Precis
som för MRSA är det antalet kliniska
prov som är mest intressant eftersom
screeningprov sannolikt mer speglar
just screeningbenägenheten. 1 148
kliniska fall rapporterades 2018
vilket motsvarar 78 % av samtliga
fall. Andelen har legat tämligen stilla
sedan 2010 det vill säga både antalet
kliniska fall och antalet screeningfall
har ökat även om det 2018 togs något
färre screeningprov. Som tidigare är
den överväldigande majoriteten (90 %)
av orsakande bakterie E. coli. 16 fall
av ESBL-producerande shigella kan
emellertid vara viktig kunskap vid
behandling.
10 epi skåne #1/2019
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Bakterier med ESBLcarba
Tolv patienter med dessa värstingbakterier anmäldes under fjolåret.
Samtliga hade plockat upp stammarna
utomlands, framför allt på sjukhus
i Balkan, Thailand och Spanien. I
samtliga fall hölls barriärerna och
ingen vidare smittöverföring skedde i
svensk sjukvård.
Pneumokocker med nedsatt
känslighet för penicillin (PNSP)
Tre kulturkonsumenter konstaterades
ha denna allt ovanligare bakterie i
Skåne förra året. Förskolebarn i deras
omgivning provtogs men alla var
dessbättre negativa. Ingen inbördes
koppling mellan fallen.
LUFTVÄGSSJUKDOMAR

Influensasäsongen blev, som vi skrev
om i epi skåne nr 2 2018, intensiv,
omfattande och ovanlig i det att
det framför allt var influensa B som
florerade. Normalt sett brukar man
säga att den varianten är något
mildare men många drabbade kan
intyga att det minsann inte var någon
B-influensa när det kommer till symtom. Den här säsongen är det åter
influensa A H1N1 som dominerar
men i skrivande stund ställs teaterföreställningar och poesikvällar in på
grund av influensa så vi hänvisar till
en slutgiltig sammanställning av influensasäsongen 2018/2019 till nästa

Legionärssjuka
Det går att skönja en långsam cyklicitet
i legionellaförekomsten med toppar
var tionde till elfte år. Efter en tillfällig
topp 2017 rapporterades förra året
mer normala 25 fall, tio kvinnor och
femton män. Medelåldern är hög,
67 år, och de allra flesta har bakomliggande sjukdom. Den stora majoriteten, 19 av 25 (76 %) bedöms vara
smittade i Sverige men ingen med
säkerhet inom sjukvården. Åtminstone i ett par av de inhemska fallen är
diagnosen högst osäker.
INVASIVA BAKTERIEINFEKTIONER

Det finns för den med öppet sinne
massor av paralleller mellan skådespelare eller dansare och de bakteriella
bakterieinfektionerna. Det som vid
en ytlig betraktelse och under lugna
omständigheter ter sig stilla och
harmlöst kan plötsligt explodera i
händelser som tar struptag om själ
och hjärta. Bakterier likaväl som
poesi, drama och dans, som går på
djupet kan väcka obehag, ja, rent av
död. Här gäller det att finna pudelns
kärna och kasta ut den för att överleva. Kultur är själens antibiotika!
Den måste vi värna för att undvika
resistensutveckling.
Meningokocker (figur 8)
Sex fall av invasiv meningokocksjukdom rapporterades i Skåne 2018. I
tre fall typades stammarna till W135,
två B och en Y, samtliga bedöms vara
smittade i Sverige. Invasiv meningokocksjukdom såsom meningit och/
eller sepsis är ofta kringgärdad av
mycket dramatik runt den sjuke men
kräver också kartläggning och ofta
profylaktisk behandling till omgiv-
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Figur 8. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2009 för invasiva
bakterieinfektioner i Skåne
Meningokocksjukdom (Index, 2009=15)

Invasiva pneumokocker (Index, 2009=289)

Invasiv GAS (Index, 2009=67)
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emm 3

BARNVACCINATIONSPROGRAMMET

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige
är faktiskt rena poesin. Läs långsamt
följande högt för dig själv och lyssna
först på rytmen. Läs det sedan en
gång till och försök ta in innebörden
så förstår du vad vi menar:
Antalet fall av mässling i Sverige har
minskat från 12 905 fall till 41 efter
införd vaccination
Antalet fall av kikhosta från 15 300
till 805
Påssjuka har minskat från 4 869 till
32 tack vare effektivt vaccin
Difteri från 2 457 till inte en endaste en

övr

160

140

120

100
Antal fall

Listeria
Huruvida listeria ska föras till kategorin invasiva bakteriesjukdomar
eller till mag-tarmsmittor är en lika
stor fråga som huruvida sport är en
kulturyttring eller inte. Under alla
omständigheter anmäldes 16 fall av
denna invasiva mag-tarmsmitta till
Smittskydd Skåne förra året varav
alla utom en bedömdes vara smittade
i Sverige. Åldersspannet bland fallen
sträcker sig från 14 till 93 år med
medianålder 70 år. Eftersom listeria
företrädesvis drabbar gravt immunsupprimerade personer är dödligheten
stor. Sex av de 16 personerna avled i
anslutning till diagnosen.
SJUKDOMAR INOM

Figur 9. Förekomst av fall med invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Skåne
2012 – 2018 efter emm-typ
emm 1

ett cykliskt uppträdande i samhället.
Figur 9 visar fördelningen av emmtyper sedan 2012.
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ningen. Ett spädbarn och tre ungdomar
klarade infektionen medan två personer
över 80 år avled.
Invasiva pneumokocker (figur 8)
Inalles rapporterades 183 fall av invasiva pneumokocker i Skåne 2018
varav elva meningitfall. Ingen av dessa
meningitfall orsakades av pneumokocker med kapseltyp som ingår i något pneumokockvaccin. Över huvud
taget minskar antalet fall som orsakas
av stammar som ingår i vaccinet.
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Invasiva grupp A-streptokocker
(iGAS; figur 8 och 9)
Precis som förutspått blev 2018 ett
iGAS-år. 150 fall är det högsta antalet
sedan diagnosen blev anmälningspliktig 2004. Bakterierna kan ge upphov
till svåra kliniska manifestationer
med snabbt progredierande förlopp.
Under 2018 anmäldes sju fall av toxic
shock syndrom och 20 fall av nekroticerande fasciit. Dessa svårare manifestationer är ofta associerade med
emm-typerna 1 och 3 vilka verkar ha

Mässling
Mässling är en av våra mest smittsamma sjukdomar och är en fruktad
orsak till svår sjukdom och död i stora
delar av världen. Den kan vara lätt
att förledas tro att sjukdomen är utrotningshotad men faktum är att det
under 2018 rapporterades fler fall av
mässling till WHO än någonsin tidigare. Det finns sålunda all anledning
att upprätthålla den goda vaccinationstäckning vi har i Sverige. Tack
vare den rapporterades endast tre fall
av mässling i Skåne under förra året.
Trots det låga antalet fall ger vart
och ett upphov till omfattande smittskyddsåtgärder med intensiv smittspårning. Två av fallen kom med
#1/2019 epi skåne
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SMITTSKYDDSÅRET 2018
smittan från EU respektive Östasien
medan den tredje sannolikt smittats
i Sverige utan att smittkällan kunde
hittas.

Uppdaterad karta över
område med smittrisk för
TBE i Skåne.

Kikhosta
2018 var vi åter nere under 100 kikhostefall i Skåne. 95 fall noterades
varav sju barn under tre månaders
ålder det vill säga före första dosen,
ytterligare två före sex månaders ålder
och ännu ett barn före ett års ålder.
Påssjuka
Sex fall av påssjuka 2018 är visserligen
dubbelt så många som året innan
men tre av de sex är mamma, pappa
och niomånaders barn och de övriga
tre var vuxna utan inbördes relation
eller kontakt så någon okontrollerad
spridning ses inte.
Tuberkulos
Lungsoten är tillsammans med syfilis
den mest kultiverade sjukdomen vi
har i Skåne. George Orwell, Balzac,
Anne och Emily Brontë, Albert Camus,
Franz Kafka, Edit Södergran, Chopin,
Nelson Mandela, alla har de haft
tuberkulos (vad gäller syfilis är källorna
mer knapphändiga). Nu hör det till
saken att många andra från deras tid
också hade tuberkulos utan att för
den sakens skull bli det minsta kända
så ingen rekommenderar sjukdomen
som bot mot skrivkramp. Visserligen
försökte man ett tag bota syfilis med
malaria men nu har vi bestämt helt
kommit ur spår. Förra året rapporterades 55 fall av tuberkulos i Skåne.
Bortsett från en liten topp 2015 och
2016 har antalet fall länge legat mellan
50 och 60. De allra flesta fallen är
smittade i sina respektive hemländer
eller under flykt till Sverige men sju
personer bedöms vara smittade i
Sverige. En av dessa kan föras till
det kluster bland hemlösa och socialt
marginaliserade som hittills omfattar
14 fall i Malmö sedan 2007. Ytterligare
fyra svenskfödda personer insjuknade
i fjol, tre av dessa hade sannolikt
smittats i ungdomen när tuberkulos
inte var helt ovanligt i Sverige, medan
den fjärde ingår i ett kluster i Sydvästskåne där smittspårningen ännu
inte avslutats. 19 personer bedömdes
12 epi skåne #1/2019

Kartan visar sannolik
smittort för TBE-fall i
Skåne samt västra
Blekinge under år
2000- 2018. En punkt
är lika med ett fall.

ha en smittsam tuberkulos med positiv
direktmikroskopi för syrafasta stavar
i luftvägsprov eller ventrikelsköljvätska.
Sex personer hade stammar som var
resistenta mot isoniazid men ingen av
dessa stammar var multiresistent.

här. 2018 rapporterades två fall av
sorkfeber varav det ena bedöms vara
smittad i nordöstra Skåne. Även om
en pipa inte gör en orgel kan det vara
bra att känna till sorkfeber som en
möjlig differentialdiagnos.

ANDRA SJUKDOMAR I URVAL

Malaria
Antalet malariafall i Skåne varierar
kraftigt. Förra året rapporterades 23
fall. Som vanligt dominerar smitta i
Västafrika dit 13 fall förs. Ytterligare
åtta fall är smittade i Afrika och de
sista två i Asien. Ett av dessa asiatiska
fall är särskilt intressant eftersom det
är Skånes första fynd av Plasmodium
knowlesi. Det är en naturfotograf
som varit tre veckor i Malaysias
djungler som plockat upp denna nyligen beskrivna, femte plasmodiumart.
De fyra ”gamla” arterna fördelar sig
på 13 Pl. falciparum, tre Pl. ovale,
två Pl. vivax och en dubbelinfektion
med Pl. falciparum och Pl. vivax.
Hos tre patienter kunde plasmodiumarten inte fastställas.

Fästingburen hjärninflammation (TBE)
Elva fall av TBE har diagnostiserats
i Skåne under 2018. Av dessa är fem
smittade i Skåne, två i Skåne eller
Blekinge och fyra från andra delar
av Sverige i kända TBE-riskområden.
Av de fem som smittats i Skåne är två
smittade i Järavallens strövområde
vilket är ett område varifrån TBE
aldrig tidigare rapporterats. Två fall
bedöms vara smittade strax norr om
Åhus, också detta ett nytt riskområde
för TBE. En person är smittad strax
utanför S:t Olof. Därifrån har vi tidigare år haft enstaka fall i närheten
och med fallet 2018 bedöms nu också
skogarna runt S:t Olof vara ett riskområde för TBE. Således har tre nya
riskområden för TBE identifierats
under 2018. Läs mer på sidan 2 av
detta nummer av epi skåne.
Sorkfeber
Sorkfeber är en helt ny företeelse för
Skåne, åtminstone någon som smittats

Dengue
Under 2018 rapporterades endast fyra
fall av dengue i Skåne trots att sjukdomen sprider sig runt hela Indiska
oceanen inklusive skånska favoritresmål i Thailand och Sri Lanka.

LÄS MER

Fördjupad statistik om varje diagnos finns på Smittskydd Skånes hemsida
www.skane.se/smittskydd. Uppgifter om kulturevenemang som sponsras
av Region Skåne finner du på www.skane.se/organisation-politik/Vartuppdrag-inom-kultur/Konst-och-kultur-i-Skane/

HEPATIT A OCH GONORRÉ ÖKAR

Omfattande insatser mot hepatit A i Skåne under 2018
TEXT: Mattias Waldeck

I länder där hepatit A är vanligt förekommande smittas man i regel redan
som barn och är sedan immun mot
sjukdomen resten av livet. Små barn
får oftast lindriga eller inga symtom
alls och sjukdomen kan gå obemärkt
förbi. I Sverige där sjukdomen är
ovanlig kan den däremot lätt få spridning då stor del av befolkningen saknar immunitet. Hepatit A smittar via
förorenad mat eller förorenat vatten.
Hos den smittade utsöndras viruset i
stor mängd i avföringen redan innan
man får de klassiska sjukdomssymtomen såsom ljus avföring, gula
ögonvitor och gul hy. Hepatit A kan
därför spridas mellan människor på
samma sätt som andra smittsamma
magsjukor. Viruset är inte känsligt för
handsprit så noggrann handtvätt med
tvål och vatten är viktigt precis som
vid vinterkräksjukan.
Under 2018 hade vi ovanligt många
fall av hepatit A i Skåne. I slutet på maj
och början av juni kunde smittkällan till flera fall spåras till intag av
jordgubbssmoothies. Senare utredning

Information från Smittskydd Skåne

Vaccinera dig och
dina barn före resan
Hepatit A är en smittsam leversjukdom
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Områden med
risk för hepatit A
Källa: WHO

Hepatit A smittar
via mat och dryck

Vaccinera er minst
två veckor före resan*

Vaccin skyddar

Kontakta din vårdcentral för vaccination

*

En dos ger skydd i ett år. Efter en andra dos
har du skydd mot hepatit A i minst trettio år.
Läs mer om hepatit A på 1177.se.

visade på importerade hepatit A-smittade, frysta jordgubbar från Polen.
Totalt 19 personer varav tolv i Skåne
smittades i detta hepatit-A utbrott.
MYCKET ARBETE RUNT VARJE FALL

Noggrann utredning görs runt varje
fall av hepatit A för att identifiera
personer som kan ha blivit utsatta för

smitta och erbjuda dem postexpositionsprofylax i form av vaccination
eller ibland gammaglobulin. Om man
ger detta inom två veckor efter smittotillfället kan man förhindra insjuknade
i hepatit A. Sådana insatser kan bli
omfattande om det till exempel är en
person som i sitt yrke bereder mat
åt andra eller ett förskolebarn som
smittats. Under 2018 har flera stora
vaccinationsinsatser gjorts med anledning av hepatit A fall på förskola
eller restaurangarbete. Stort tack till
alla vårdcentraler och infektionsmottagningar som bidragit till att dessa
vaccinationsinsatser snabbt blivit
genomförda och att smittöverföring
därmed kunnat förhindras.
För att påminna om vikten av att
ha skydd mot hepatit A inför resa till
länder där hepatit A är vanligare än i
Sverige distribuerar Smittskydd Skåne
informationsaffischer till förskolor,
vårdcentraler och BVC att sättas upp
på anslagstavlor och informationsplaster. Affischerna finns att beställa
på Smittskydd Skånes hemsida.

Klamydia minskar men gonorré ökar – varför är det så?
TEXT: Mattias Waldeck

Den stadiga minskningen av antalet
klamydiafall åtföljs inte av minskad
spridning av andra sexuellt överförbara
sjukdomar. Tvärtom ökar antalet
smittade med gonorré kraftigt även
under 2018, från 291 till 342. Ökningen ses hos båda könen och är
procentuellt störst hos kvinnor, från
55 fall 2017 till 68 fall 2018 (+24 %).
Flest fall återfinns dock, liksom föregående år, i gruppen män som har
sex med män (MSM) vilka står för
nästan 60 % av alla gonorréfall. Det
är viktigt att komma ihåg att gonorréinfektioner i svalg och ändtarm oftast
inte ger några symtom men smittar
ändå. Det är alltså mycket viktigt att
provtagning sker även från dessa
lokaler och inte enbart genitalt när
det gäller gonorréfrågeställning.
Upptäcker man gonorré hos någon
skall detta betraktas som ”akutfall”

för behandling och smittspårning på
närmsta STI-mottagning. Ta därför
direkt telefonkontakt med STI-mottagningen så att mottagningstid kan
erbjudas där snarast möjligt. Tidig
behandling och smittspårning är
viktig eftersom gonorréinfektion kan
ge allvarliga komplikationer, såsom
äggledarinflammation med risk för
infertilitet. Behandlingen skall alltid
föregås av odlingsprov med resistensbestämning och behandlingen består
av intramuskulär injektion av ceftriaxone ofta kombinerat med azitromycin. Felaktig antibiotikabehandling
riskerar att driva på den resistensutveckling som sedan flera år ses hos
gonorrébakterier. En återkommande
situation är att gonorréinfektion hos
män misstagits för vanlig nedre urinvägsinfektion med påföljd att vanligt
urinvägsantibiotika skrivits ut. Sym-

tom som sveda vid miktion hos yngre
och medelålders män med normala
urinvägar skall i första hand misstänkas bero på en STI (sexuellt överförbar infektion) och är det dessutom
rikligt med flytningar från urinröret
så är gonorrédiagnosen sannolik.
PROVTAGNINGEN FÖR STI HOS
RISKGRUPPER MÅSTE ÖKA

Så varför minskar klamydia när
gonorré ökar? Vi har sett en stadig
minskning i incidensen av klamydia i
åldersgruppen 15-19 år från år 2010
och framåt och från 2015 även i åldersgruppen 20-24 år. Men även om klamydiaförekomsten minskar totalt sett
så ökar den, liksom gonorré, i grupper
med högt risktagande för STI. Ökad
provtagning i dessa grupper och
smittspårning kan vända trenden.

#1/2019 epi skåne

13

VÅRDHYGIEN I TANDVÅRDEN
En expertgrupp utsedd av
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), har tagit
fram riktlinjer som ska stödja
tandvården i att arbeta vårdhygieniskt korrekt. Inom kort
kommer det efterlängtade
dokumentet Grundläggande
kunskapsunderlag för vårdhygien inom svensk tandvård,
publiceras på föreningens
hemsida.
Åsa Göransson, hygiensjuksköterska på Vårdhygien Skåne och tidigare
bakgrund som tandsköterska, är en av expertgruppens fem deltagare.

Nytt vårdhygieniskt kunskapsunderlag för tandvården
TEXT och FOTO: Josefine Thylefors

Allt arbete inom tandvården ska på
samma sätt som i annan hälso- och
sjukvård utföras med god hygienisk
standard. Så säger lagen - men vad
innebär egentligen god hygienisk
standard?
– En undersökning runt om i landet
visade att rutinerna kan skilja sig åt
ganska mycket på de olika tandvårdsklinikerna, säger Åsa Göransson,
hygiensjuksköterska på Vårdhygien
Skåne och med tidigare erfarenhet
som tandsköterska.
Åsa Göransson ingår i den expertgrupp som Tandvårdssektionen SFVH
utsett. Efter två års arbete med att
ta fram riktlinjer, beskrivningar och
checklistor, har dokumentet nu varit
ute på remiss hos bland andra Socialstyrelsen, Tandläkarförbundet och
Inspektionen för Vård och omsorg.
Inom kort publiceras dokumentet på
föreningens hemsida, www.sfvh.se.
I kunskapsunderlaget fokuseras på
tre områden – möjligheten att följa
basala hygienrutiner, hygienrutiner
i behandlingsrummet samt rutiner i
sterilen.
– I tandvården har man generellt
sett kommit långt med följsamhet till
basala hygienrutiner och även hygien14 epi skåne #1/2019

rutinerna kring kontaktytor i behandlingsrummet, säger Åsa Göransson.
STERILEN EN UTMANING

Medan det på sjukhus finns centrala
sterilenheter som servar vårdavdelningar och mottagningar med sterilisering av instrument, steriliseras instrumenten på den egna kliniken inom
tandvården. Det ställer stora krav på
processen, lokalen och kunskap om
hur renhetsgraden bibehålls.
– Sterilen är vårdhygieniskt sett det
viktigaste rummet på en tandvårdsklinik. Här ska använda instrument
hanteras för att komma ut ur rummet
som det renaste rena. Rätt apparatur,
korrekt skötsel av apparatur och instrument är tillsammans med lokalens
utformning för ett bra processflöde
faktorer med avgörande betydelse för
resultatet, berättar Åsa Göransson.
Kirurgiska ingrepp, undersökningar
och behandlingar både på klinik men
också i uppsökande form - så som
tandvård i hemmet, gör tandvården
till en komplex verksamhet. Patientflödet är dessutom högt och för en
patientsäker vård behövs likvärdiga
hygienrutiner som är kända i verksamheten och följs.
– Målet är att kunskapsunderlaget
ska bidra till en tydlig arbetsbeskriv-

ning för alla yrkeskategorier i tandvården och underlätta följsamheten
till hygieniska rutiner, säger Åsa
Göransson.
STORT BEHOV AV REKOMMENDATIONER

Kunskap om förekomst av smittspridning och vårdrelaterade infektioner
inom tandvården är begränsad.
Behovet har därför varit stort av att
ta fram kunskapsbaserade rekommendationer om vad som utgör god
hygienisk standard och hur den
hygieniska standarden ska utvärderas
och mätas.
– Det är ett efterlängtat dokument
vi nu kan publicera, och det har varit
mycket roligt att få vara med i gruppen
och arbeta fram kunskapsunderlaget,
säger Åsa Göransson.
I gruppen har även tandvårdsstrateg, kvalitetsansvarig tandläkare
och hygiensanvariga ingått. Åsa
Göransson ser gärna en fortsättning i
denna projektform.
– Precis som i övrig hälso- och
sjukvård är det ofta begränsade förrådsutrymmen på tandvårdsklinikerna.
Hantering och förvaring av material
för att behålla renhetsgraderna är ett
område vi skulle behöva arbeta vidare
med, och gärna i denna projektform,
säger Åsa Göransson.

JURISTEN HAR ORDET

Vårdhygien – Vad ska det vara bra för?
Med denna provocerande titel ger sig vår smittskyddsjurist in i funderingar kring
patientsäkerhet och god hygienisk standard i ljuset av att känsliga uppgifter till 1177
legat åtkomliga för potentiellt illasinnade.
TEXT: Peter Gröön, Smittskyddsjurist

Vårdhygien är regionens ”stab” gällande att förebygga
vårdrelaterade infektioner och smittspridning i Skåne
och jag tycker de hanterar så oerhört många frågor som
handlar om patientsäkerhet. Men hur viktigt är egentligen
vårdhygiens arbete? Jämför till exempel med att någon
datahacker kan skuffa sig in på 1177 och det blir världens
liv – och med all rätt! Vi ska inte ha hälso- och sjukvårdsuppgifter ute till allmänt beskådande och det kan
naturligtvis bli en stor förtroendeskada om regionerna,
eller upphandlade vårdgivare och deras underleverantörer
och deras underleverantörer eller deras underleverantörer,
inte sköter data på rätt sätt. Men det kanske också borde
bli mer ”liv” när patienter får en undvikbar vårdskada.
Av samma anledning borde både det förebyggande
arbetet (vårdhygienisk kompetens) samt hanteringen av
utbrottshändelser synas och värderas mer, både när det
fungerar och när det brister.
HINDRAR VÅRDSKADOR

Vårdhygien OCH vårdgivarna som hanterar till exempel
basala hygienrutiner på rätt sätt, hindrar vårdskador
och är alltså en reell patientsäkerhetsfaktor i regionen.
Gällande 1177-incidenten vet vi inte vilken skada som
blir resultatet men när det gäller vårdhygien bidrar det
till att hindra konkreta vårdskador dagligen i vården,
både i region och kommun.
I hälso- och sjukvårdslagen definieras att hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en
god vård uppfylls. Det innebär framför allt att vården
ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard.
Här kommer alltså, förutom vårdgivaransvaret, den
vårdhygieniska expertisen in i bilden. Vårdgivaransvaret,
gällande att förebygga vårdskador såsom vårdrelaterad
sepsis eller smittspridning av MRSA, och det reella
patientsäkerhetsarbetet, regleras sen särskilt både i patientsäkerhetslagen och i föreskrifter hos Socialstyrelsen,
bland annat gällande basala hygienrutiner samt i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

bosatt inom landstinget. Det har också införts ett förtydligande om att landstingen vid planeringen av sin
hälso- och sjukvård ska beakta den hälso- och sjukvård
som erbjuds av andra vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården och dessutom samverka med alla vårdgivare. Således finns naturligtvis ett
generellt ansvar hos huvudmannen att upphandla och se
till att det hos varje vårdgivare finns, oavsett i egen eller
privat regi, en god vård med en god hygienisk standard.
REGIONENS KVALITETSÖVERVAKARE - VÅRDHYGIEN

I och med att det fundamentala ansvaret för att förebygga vårdskada finns hos vårdgivaren medan expertisen
finns hos vårdhygien krävs naturligtvis en långtgående
samverkan för att Vårdhygien ska kunna uppfylla syftet
att vara regionens kvalitetsövervakare, och inte minst
dess rådgivare, för att kravet på god vård uppfylls
gällande god hygienisk standard och minimering av
patientskador. Några av Vårdhygiens stora ansvarspunkter:
• Medverka till att vårdhygieniska aspekter beaktas vid
organisation av, samt vid val av, metoder för vård,
undersökning och behandling
• Bistå vårdpersonal med råd och information i
vårdhygienfrågor
• Övervaka infektions- och resistensläget för
mikrobiologiska agens i regionen
• Initiera och leda smittspårningar
• Ge råd till ledningsfunktioner och centrala
beslutsfattare och medverka till handlingsprogram/
styrande dokument.
Jag tycker att alla punkterna är oerhört viktiga både
idag och i framtidens hälso och sjukvård. Vårdgivarnas
arbete med god hygienisk standard gör skillnad varje
dag. Vårdhygien ska vara deras kunskapspartner. Spill
av hälso- och sjukvårdsuppgifter är skit och får inte
förekomma. Patientskador är skit och ska inte förekomma. Båda är alltså hur viktiga som helst!

HUVUDMANNENS ANSVAR?

I den nya hälso- och sjukvårdslagen står att landstinget
ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är

#1/2019 epi skåne

15

Kommande utbildningar:
VÅRDHYGIEN

SMITTSKYDD SKÅNE

under en heldag på SUS i Malmö den
29 april. Dagen ägnas åt rutiner kring rengöring, desinfektion, korrekt förvaring och andra åtgärder som har
betydelse för en säker process för endoskop. Utbildningen
riktar sig till chefer för enheter med endoskopisk verksamhet inom Region Skåne samt till alla personalkategorier
som arbetar i verksamhet som handhar endoskop. Information om program, lokal, tid och anmälan finns på
www.skane.se/vardhygien.

SMITTSPÅRARUTBILDNING GRUNDKURS

ENDOSKOPIUTBILDNING

”Vårdhygien i ständig förändring
- vad behöver din student kunna om vårdhygien?” är en
utbildning som tidigare har hållits i Kristianstad, Lund
och Helsingborg. Utbildningen ges denna termin under en
halvdag på SUS i Malmö den 21 maj. Utbildningen riktar
sig till vårdlärare, adjunkter och lektorer. Anmälan sker till
josefine.thylefors@skane.se eller maria.willers@skane.se.

VÅRDLÄRARUTBILDNINGEN

ges på S:t Gertrud i
Malmö torsdagen den 9 maj. Denna endagsutbildning
vänder sig till dig som i din yrkesutövning genomför
smittspårningar kring sexuellt överförbara sjukdomar.
Anmäl dig på www.skane.se/smittskydd.

SK-KURS I INFEKTIONSEPIDEMIOLOGI, SMITTSKYDD OCH VÅRDHYGIEN

Område smittskydd och vårdhygien och Folkhälsomyndigheten håller i denna SK-kurs i Malmö 16-20/9 2019.
Målgruppen är ST-läkare i Infektionssjukdomar, Klinisk
mikrobiologi och Vårdhygien. Målet med kursen är att ge
deltagarna kunskap om smittskyddsaspekter på infektionssjukdomar och om deras egna uppgifter/skyldigheter enligt
smittskyddslagen, om hur man förebygger vårdrelaterade
infektioner och smittspridning samt om infektionsepidemiologiska verktyg för utbrottsutredning och övervakning.
Anmäl dig via Socialstyrelsens kurskatalog.

Vårda dina händer
Händerna är viktiga i vården, men vissa moment i vårdarbetet kan vara hudirriterande. Vårdpersonal har också
ökad risk att drabbas av handeksem jämfört med befolkningen i övrigt. Eksem kan förutom att orsaka obehag med
kliande och fjällande hud även leda till att sjukdomsalstrande bakterier koloniserar den skadade huden med risk
för smittspridning. Med enkla medel går det att förebygga
torr hud och det finns också hjälp att få för den som utvecklat handeksem. Inom kort publiceras en informationsfilm och broschyr på bland annat Vårdhygien Skånes hemsida om hur torra händer och handeksem kan förebyggas.
Materialet är framtaget av Smittskydd och Vårdhygien
Skåne i samarbete med Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen på Skånes universitetssjukhus.
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