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Aktuellt från Strama Gotland

Under våren har vi börjat ta
fram resistensstatistik för
några typbakterier. Statistiken sänder vi sedan ut till
alla förskrivare. Förhoppningen är att det skall bli
verklighet efter
sommaren. Vi kommer
sedan att göra det halvårsvis. Syftet är att man skall ha
en viss uppfattning om resistensbilden lokalt på Gotland för att bättre kunna
välja initial behandling vid
olika infektioner.

I det här numret

REGION GOTLAND

Strama Gotland fortsätter
envist att försöka stimulera
till en minskad och mer
rationell antibiotikaanvändning. Syftet är, som ni vet,
att försöka motverka utvecklingen av antibiotikaresistens
hos bakterier. De flesta
klinikerna på sjukhuset har
fått besök under våren och i
september kommer vi att
besöka vårdcentralerna. Vi
vill stimulera till att man i
läkargrupperna diskuterar
den personliga antibiotikaförskrivningen i relation till
enhetens förskrivning, länets
förskrivning och rikets förskrivning.

Patientsäkerhetssatsningen fortsätter och där finns
möjlighet till ”morotspengar ” om man uppfyller indikatorerna. När
det gäller den totala förskrivningen av antibiotika
på Gotland under innevarande period så kan vi
konstatera att den fortsatt
minskar. Men den minskar
i något långsammare takt
än i de flesta andra
landsting/regioner. När
det gäller kvalitén på förskrivningarna så skulle vi
på Gotland behöva bli
bättre. Vi borde öka
andelen penicillinV av de
antibiotika som skrivs ut
mot luftvägsinfektioner
hos barn och minska
andelen kinoloner (främst
ciprofloxacin) av de antibiotika som skrivs ut mot
urinvägsinfektion hos
kvinnor.

Anledningen är att
kinoloner driver
resistensutvecklingen
medan pcV inte gör
det lika mycket.
Målsättningen är att
andelen pcV till barn
med luftvägsinfektion
skall ligga över 80 %
och att andelen
kinoloner till kvinnor
med UVI skall ligga
under 10 %. Senaste
siffror för Gotland är
cirka 65 % respektive
14 %.
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Behandlande läkares ansvar
Behandlande läkare är den läkare som misstänker
eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller
annan anmälningspliktig sjukdom. Som behandlande
läkare har man enligt Smittskyddslagen ansvar för
vissa uppgifter. Det gäller att göra anmälan till smittskyddsläkaren och till Smittskyddsinstitutet (SMI), att
ge förhållningsregler, råd och stöd till patienten, att i
en del fall ge behandling till patienten och att för
vissa sjukdomar göra smittspårning. Kriterier för
anmälan framgår av Socialstyrelsens Falldefinitioner
som är uppdaterad i maj 2013.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/18700/2012-5-11.pdf
Anmälan
Anmälan görs elektroniskt via SmiNet och den går
både till smittskyddsläkaren och till SMI. Enligt Smittskyddslagen skall anmälan göras utan dröjsmål.
Ganska ofta får vi anmälan från laboratoriet men
anmälan från behandlande läkare uteblir. Vi sänder
då efter ca en vecka en påminnelse om att anmälan
skall göras. Om anmälan fortsatt uteblir kommer vi
framöver att sända ytterligare en påminnelse. Om vi
inte fått anmälan efter fyra veckor kommer vi att
göra en avvikelserapport via Flexite som går till
närmaste chef.
Kvalitén på anmälan är viktig för smittskyddsarbetet.
Vi förstår att man som läkare har många register att
sköta och det blir en hel del som skall anmälas. Om
kvalitén är dålig kan vi begära komplettering av
anmälan. För att undvika att få sådana propåer är
det klokt att fylla i så mycket man vet, redan från
börja, det tar inte så mycket längre tid.
Fortfarande får vi anmälningar på papper. Då sänder
vi tillbaka anmälan och ber att man gör den elektroniskt. Smittskyddet har inte resurser att göra om
anmälan till elektronisk. Att man gör anmälan på
papper beror ofta på att man inte vet vilket lösenord
enheten har. Alla chefssekreterare har enheternas
lösenord. Det går även att kontakta Smittskyddsenheten. Det är bra att göra rätt från början – det
blir mer arbete om man måste göra anmälan två
gånger.
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Förhållningsregler – smittskyddsblad
Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler för den som
bär på allmänfarlig sjukdom med syfte att hindra
smittspridning. Enligt Smittskyddslagen skall de
meddelas skriftligt och även dokumenteras i
patientjournalen. Här har behandlande läkaren
en god hjälp i de så kallade smittskyddsbladen
som finns på Smittskyddsenhetens hemsida.
Det finns en version för läkaren och en version
för patienten, den senare finns också på andra
språk. Flera av smittskyddsbladen är uppdaterade
senaste året. Ett enkelt sätt att ge patienten
skriftliga förhållningsregler är att ge
henne/honom en kopia av smittskyddsbladet för
den aktuella sjukdomen.
Smittspårning
Den behandlande läkaren har ansvar för att
smittspårning blir genomförd för de sjukdomar
som är smittspårningspliktiga. Dessa sjukdomar
finns listade på
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/
sjukdomar/lagstiftningensfyrakategorier/
smittsparningspliktiga
Smittspårningen kan utföras av exempelvis en
sjuksköterska eller en barnmorska men ansvaret
ligger ändå på den behandlande läkaren. När det
gäller STI finns på Smittskyddsenhetens hemsida
en smittspårningsblankett där smittspåraren uppger kontakter och sänder den till Smittskyddsenheten. Smittskyddsassistenten anmodar sedan
kontakterna att bli testade.

Aktuellt om STI
Handläggningen av sexuellt överförbara infektioner
(STI) tar ganska mycket tid i anspråk på Smittskyddsenheten. Gotland har under flera år toppat
statistiken i Sverige när det gäller klamydia. Tyvärr
ser det inte bättre ut i år om man jämför med 2012.
Under perioden januari – maj i år anmäldes 134 fall
av klamydia. Siffran för samma period 2012 var 107.
Vi har tidigare konstaterat att det funnits brister i
handläggningen av STI på Gotland. Vissa förbättringar har genomförts och fler är på väg som förhoppningsvis på sikt kan ge resultat.

STI-mottagning
För att ytterligare förbättra handläggningen av STI
kommer Hälso- och Sjukvårdens ledningsgrupp i dagarna att besluta om att etablera en STI-mottagning.
Mottagningen har öppet ett par timmar en eftermiddag per vecka i Ungdomsmottagningens lokaler. Förhoppningsvis kommer mottagningen att starta till
hösten. Personalen som arbetar på mottagningen
kommer från andra mottagningar inom HSF. De skafå utbildning i samband med att mottagningen
startar.

Klamydiatest via Mina Vårdkontakter
Möjligheten att beställa klamydiatest via internet har
funnits på Gotland i snart ett år. Syftet är att öka tillgängligheten till testning. Möjligheten är öppen för
alla gotlänningar äldre än 15 år men särskilt har vi
önskat att förbättra tillgängligheten för män. De tio
första månaderna har det beställts 162 testkit. Av
dem hade 121 prover sänts till lab och analyserats.
Av de 121 testerna var det totalt 4 som var positiva
och 6 gick inte att analysera av tekniska skäl. Av de
115 som fick resultat var 54 män och 61 kvinnor vilket är en jämförelsevis hög andel män. Vi kan konstatera att tjänsten ökat tillgängligheten till testning
och att vi tycks nå målgruppen män som hittills haft
dålig tillgänglighet.

Forum Sexualitet och Relationer
Forum Sexualitet och Relationer kommer att erbjuda
kunskap och erfarenhet till alla som arbetar med
barn och ungdomar på Gotland. Man riktar sig till
skolledare, lärare, fritidsledare, personal inom elevhälsan, ungdomsmottagningen och ungdomsgruppen. Ett första möte kommer att bli den 5 september och tanken är att ha ett möte per termin. Man
bjuder in experter som föreläsare och ger tid till diskussion och utbyte av erfarenheter.
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Nyhetsrubrik på insidan

Gotländska rekommendationer beträffande
vaccination av TBE
2012 upptäckte vi inte något fall av fästingburen encefalit (TBE) på Gotland. 2011 var
det två gotlänningar som fick TBE. En var
smittad vid Mälaren och den andre kan ha
varit smittad på Gotland eller i Stockholmstrakten. 2009 och 2010 hade vi två TBE-fall
som av allt att döma var smittade på
Gotland, på östra och sydöstra delen.
Med så få fall har vi inte haft anledning att
rekommendera vaccination mot TBE för
personer som vistas på Gotland. Hittills har vi
rekommenderat att de som stationeras (mer
än en vecka) på Karlsöarna eller Gotska
Sandön vaccineras, men inte kortvariga
besökare.

Från de öarna har vi inte haft några fall av
TBE på många år men vi har inte ändrat
rekommendationen.
Besökare på Gotland som ändå vill vaccineras borde ha gjort det på hemorten och det
finns ingen anledning för dem att vaccinera
sig för att vara här. Primärvården på Gotland
har bristande resurser och Vaccinationsmottagningen på Visby lasarett har begränsad
kapacitet och de kan inte stå för den
servicen.

Kostnadsfri vaccination mot hepatit B till
män som har sex med män
Män som har sex med män (MSM) har en klart högre risk att smittas av hepatit B som effektivt kan förebyggas
med vaccination. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 18 april i år att MSM som är folkbokförda på
Gotland erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B.
Vaccination erbjuds på den mottagning där personen söker. I samband med att första vaccindosen ges,
erbjuds testning mot hepatit B. Vaccinkostnaderna kommer att belasta Smittskyddsenheten.
Smittskyddsenheten återkommer snart med mer praktiska instruktioner till berörda enheter.
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Influensasäsongen 2012/2013-Hur blev den?
De första fallen av influensa på
Gotland den här säsongen upptäcktes omkring den 20 december
2012. Alla tre influensavirustyperna fanns i omlopp, d v s influensa
A(H1N1)pdm09 (”svininfluensa”),
säsongsinfluensa A (H3N2) och
säsongsinfluensa B. Som i resten
av Sverige blev säsongen ovanligt
svår och lång. Det sista fallet av
influensa A(H1N1) anmäldes den
23 mars 2013.
Till Smittskyddsenheten får vi
bara rapporter från laboratoriet
om de fall som har influensa A
(H1N1). Eftersom influensaproverna från Gotland analyseras
på Mikrobiologlab på Karolinska
sjukhuset får vi ingen specifik
statistik för Gotland för säsongsinfluensorna A och B utan fallen
från Gotland registreras på
Stockholms län.
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När det gäller influensa A
(H1N1) hade vi denna säsong
38 fall bland gotlänningar.
Detta kan jämföras med
säsongen 2011 – 2012 då vi
hade 5 fall och 2010 – 2011
6 fall. Av de 38 fallen var 12
sjukhusvårdade varav 2 behövde intensivvård. En person
avled men inte direkt av
influensan utan p g a senare
komplikationer under vården.
Största gruppen bland våra fall
var unga vuxna i åldern 20 –
39 år (3 var < 10 år, 4 var 10 –
19 år, 14 var 20 – 39 år, 12 var
40 – 64 år och 5 var > 65 år).
Varje år noterar man i Sveriges
befolkning en överdödlighet
under vintern. En betydande
del av överdödligheten
orsakas av influensa och då
särskilt i riskgrupperna för svår
sjukdom (äldre och personer
med kronisk hjärt- och lungsjukdom bl a).

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är för den som tillhör riskgrupperna att dels låta vaccinera
sig, dels försöka undvika att bli
smittad. Där vill vi också påpeka
att det är viktigt att vårdpersonalen antar erbjudandet om
vaccination för att om möjligt
undvika att smitta vårdtagarna.
Vaccinationsstatistiken för influensa på Gotland är ännu ofullständig men vi hoppas att framöver kunna få säkrare siffror via
den vaccinationsmodul som införts i patientjournalen ”Take
Care”. Vi har fått in uppgifter om
att ca 5 600 doser har getts denna
säsong. Jämför man siffran med
antalet personer på Gotland 65 år
och äldre som är knappt 13 000,
inser man att betydligt fler skulle
behöva vaccineras.
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Aktuellt från vårdhygien
Den 1 maj kom en författning AFS 2012:7 där vården skall använda stickskyddade produkter.
Den 17-18 september har vi bjudit in de leverantörer som vi har upphandlat stickskyddade produkter hos, för
en information och utbildningsdag på KTC plan 2B Visby Lasarett.
All berörd personal skall veta vilka produkter som är upphandlade inom Region Gotland.
Att köpa utanför gällande avtal blir ett fördyrande av produkterna.
Vid de här informationsdagarna skall personalen även få möjlighet att prova/testa hur produkterna känns att
använda.
Vi vill samtidigt påminna om att det är basala hygienrutiner som gäller vid allt patientnära arbete.
Länken till författningen:
http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_07.pdf

Ny handspritsleverantör
Vi byter handspritsleverantör nu i sommar.
Vi byter även 1 litersflaskan ytdesinfektion Plus.
Lahega heter det nya företaget och produktnamnet är LIV - de kommer också att finnas med på dagarna 17-18
september för att presentera produkten.
Opus/Dax kommer att finnas kvar i några produkter samt vi ”kör slut på det gamla förrådet” innan vi börjar
med nytt.
Det kan därför bli lite rörigt i början men det blir bra när vi väl ”har landat”

Lahega kommer även att vara här på Visby lasarett den 27 juni.
De kommer att finnas vid entren och informera samt dela ut produkter.
Passa på att prata med Lahega den 27:e.

Hygienronder/Följsamhetsmätningar.
Nu har nästan alla enheter i HSF gjort en hygienrond.
Dokumentet är ett förbättringsdokument och det har mottagits mycket bra av alla.
Hur ofta vi skall ha dessa får framtiden utvisa.
Vi fortsätter med följsamhetsmätningarna även under 2013.
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Hygienombudsutbildning
Till hösten kommer en hygienombudsutbildning.
Återkommer närmare om tid och plats.

Privata vårdaktörer
Vårdhygien har under våren fört samtal med Hansahälsan AB samt Diaverum om fortsatt samarbete.

Livsmedel i vården under sommaren
-Handdesinfektion är ett måste vid handhavande av livsmedel.
Du hittar dokumentet på: http://insidan.gotland.se/3038
Dra ut dokumentet och sätt upp på din enhet.
-Kalla livsmedel skall hållas kalla, bra med kylbricka vid servering
-Tina aldrig frysta livsmedel i rumstemperatur.
-Varma livsmedel skall hållas varma fram till tallriken, temperaturen får inte understiga +60grader.
-Värmeberedda livsmedel som skall serveras kylda eller förvaras kylda för återuppvärmning, skall så fort som
möjligt efter beredningen kylas ned till erforderlig kyltemperatur.

Hygienråd under sommaren
Du hittar dokumentet på: http://www.gotland.se/72032
Ett litet axplock ur dokumentet,
-Var noggrann med handhygienen.
-Hetta upp maten ordentligt. Vid 70grader dör de flesta bakterier. Fågel, griskött och köttfärs ska vara genomstekt. När köttsaften blivit genomskinlig är köttet klart. Smaka inte på rå köttfärs och ge bara genomstekta
köttfärsprodukter till små barn.
-Skölj frukt o grönsaker.
-Tänk på att bakterier förökar sig snabbt i sommarvärmen. Ta med kylväska med kylklampar då du handlar om
du inte kan komma hem snabbt från butiken.

Soliga hälsningar Vårdhygien
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Smittskyddsenheten Gotland
Visby lasarett
621 84 Visby
www.gotland.se

Sven Montelius
Smittskyddsläkare
Tfn 0498-26 82 49
sven.montelius@gotland.se

Solgerd Gotvik
Hygien-/Smittskyddssjuksköterska
Tfn 0498-26 80 47
solgerd.gotvik@gotland.se

Annette Jakobsson
Smittskyddsassistent
Tfn 0498– 26 86 75
annette.jakobsson@gotland.se
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