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Nybliven pensionär
När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på
Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen??
Under åren har det varit ett flertal ombyggnader och omorganisationer inom HSF
Tjänsten som hygiensjuksköterska började jag med 1998, smittskyddet fick jag
några år senare, och jag har haft förmånen om att få vara med om att introducera
Vårdhygiens mycket viktiga roll i sjukvården inom HSF, vilket har varit både ris o
ros.
Sista september 2014 är min sista arbetsdag, sedan blir jag ”pensionist”.
Jag välkomnar Camilla Artinger som kommer att ta över efter mig, hon presenterar sig själv i det här numret av Gutesmittu..
Jag har barnbarn ”down under” så under åren framöver kommer jag att
vistas i Sydney under vinterhalvåret.

REGION GOTLAND

Jag vill avsluta med att säga ett varmt tack till alla som jag har haft kontakt med,
för alla bra samtal, härliga skratt samt alla goda råd jag har fått under mina yrkesverksamma år.
Solgerd Gotvik
Hygien– och smittskyddssjuksköterska
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Gislaved, Växjö, Uppsala och Visby
har de något gemensamt?
Javisst – detta är min livsresa till vackra Gotland.

För 48 år sedan föddes en jänta i småländska Gislaved. Hon älskade att bada.
Mamma som arbetade med charkuterier, lärde henne allt om livsmedelshygien. Pappa som arbetade med maskinreparationer, lärde henne att vara nyfiken, frågvis, tålmodig och påhittig.
Hon flyttade till Växjö, utbildade sig till sjuksköterska och började arbeta på barnkliniken, Växjö lasarett
(barnmedicin/infektion). Under denna period kom hon i kontakt med infektioner som idag är ovanliga tack vare
vaccinationer – hjärnhinneinflammation orsakad av Hemofilus Influense bakterier.
I Uppsala utbildade hon sig till barnsjuksköterska och började arbeta på Akademiska barnsjukhuset
(barnmedicin/infektion/akutkirurgi). Under denna period utsågs hon till hygienombud och lokalt smittskyddsansvarig sjuksköterska. Sektionen för vårdhygien blev intresserad av henne och övertalade henne att söka arbete där.
Det är nu 12 år sedan jag anställdes på vårdhygien. Bakom mig finns erfarenhet av Akademiska sjukhusets ESBL
-utbrott med ca 350 patienter som smittats i samband med vård, undersökning och behandling. Orsakerna till
detta utbrott har blivit något av mina fokusområden – basal hygien, patientens handhygien, livsmedelshantering (köksa), städning/rengöring/desinfektion och inte minst utbildning.
I år har 14 nya fall av ESBL rapporterats på Gotland. Med andra ord finns det mycket goda förutsättningar att
bibehålla dessa siffror – förutsatt att vi tillsammans arbetar för att förbättra vårdhygien och smittskydd på ön.
Kontakta mig gärna så berättar jag mer.
Camilla Artinger
Hygien- och smittskyddsjuksköterska Gotland
camilla.artinger@gotland.se
Tel: 0498-26 80 47

Sida 2

Brist på tuberkulinreagens och vacciner
Statens Seruminstitut (SSI) i Köpenhamn har problem
med sin tillverkning. Tuberkulin kommer inte att finnas
tillgängligt förrän tidigast i januari 2015. Tuberkulintest
görs av två orsaker. Dels är det ett led i diagnostiken av
tuberkulos. Dels görs testet inför vaccination mot tuberkulos med BCG.
När det gäller diagnostiken av tuberkulos får vi gå över
till att använda Interferon-Gamma Release Assay
(IGRA). Det är ett venöst prov med tre rör som sänds
till laboratoriet på Karolinska sjukhuset. Provet kallas
där Tuberkulos-Ag, IFN-gammasvar. Alltså inte helt
enkelt att ta tre venösa rör när det gäller små barn.
Inför BCG-vaccination har vi hittills gjort tuberkulintest. Om reaktionen varit 6 mm eller större har man
avstått från vaccination. Här blir det svårare eftersom
resultatet av IGRA inte motsvarar tuberkulintestet.
Rekommendationen blir att man inför BCG-vaccination
endast gör IGRA på de personer som kommer från
högendemiska områden för tuberkulos. Övriga ges
BCG-vaccin utan föregående testning.

Observera att BCG-vaccin endast ges en gång i
livet och upprepas inte.
SSI har också svårt att leverera vaccin mot difteri
och tetanus. Man hoppas att tetanusvaccin skall
kunna levereras i november och difterivaccin i
december och 2014.
Dessa vacciner används för grundimmunisering
av ovaccinerade personer. Det finns inga
leveransproblem för de kombinationsvacciner
som används till barn och inte heller för
diTeBooster som används som påfyllnad till en
redan grundvaccinerad.

Ökat antal fall av kikhosta?
Som i andra landsting/regioner har vi även på Gotland noterat ett ökat antal fall av kikhosta i augusti
och september. Hittills i år har vi fått rapport om nio
fall på Gotland. 2012 och 2013 hade vi inga fall av
kikhosta rapporterade. Vi vet inte om detta är en
ökad spridning av kikhosta eller om det beror på en
ökad uppmärksamhet på sjukdomen. Under sommaren rapporterade media om att två spädbarn avlidit
till följd av kikhosta. Helt naturligt har vården efter
det blivit mer uppmärksam och provtagningen har
ökat.
Av de fall som rapporterats har två varit barn, 1 respektive 10 år gamla. De övriga har varit vuxna
(18 – 51 år).

De som drabbas hårdast av kikhosta är barn under 6
månaders ålder. De har inte hunnit få skydd av vaccinet som ges vid 3 och 5 månaders ålder. Insatserna
skall inriktas på att skydda denna grupp. Det är viktigt
att vid ett misstänkt fall fråga om kontakter med spädbarn. Man får då ta ställning till profylaktisk behandling i väntan på provsvar. Diagnostiken görs med PCR
på nasofarynxsekret.
På Gotland är vaccinationstäckningen god. Av de barn
som är födda 2011 har 98 % fått tre doser av vaccin
mot kikhosta.

Tre vuxna fall har haft motoriska handikapp vilket
gjort att sjukdomen blivit svårare och i ett fall krävt
sjukhusvård.
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Information från vårdhygien
Under hösten 2014 har vi kvar den Nationella följsamhetsmätningen med VRI - BHK samt trycksår.
Vi har även kvar de lokala följsamhetsmätningarna,
Självskattningen på Mottagningar - Vårdcentraler och Tandvården är oktober och december.
Observationmätningarna på Avdelningarna är september och november.
Hur 2015 kommer att se ut med dessa mätningar kommer Vårdhygien att meddela senare.

Handläggning av misstänkt fall av Ebola
Sedan början av 2014 pågår ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. De stater som ingår i utbrottet utför hälsokontroller vid utresa till internationella flygplatser, hamnar och större gränsövergångar för att upptäcka misstänkt smittade. Det går inte att utesluta att någon enstaka resenär kommer till Sverige och blir sjuk, men risken
är mycket liten.
Sjukdomen liknar influensa med feber, muskelvärk, svaghet och huvudvärk. Kräkningar, diarré och buksmärtor
är vanliga. Blödningar i hud och slemhinnor förekommer hos svårt sjuka.
Smittan överförs inte genom luften, utan genom direkt kontakt med blod, saliv och andra kroppsvätskor. En
infekterad person som endast har feber, innebär ingen risk för smitta. Smittsamheten ökar när ytterligare
symtom tillstöter. En beredskap för snabb handläggning vid misstänkt fall av ebola är nödvändig, även på
Gotland.
Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola. Dessa är övergripande och måste anpassas till lokala förutsättningar. Arbetet med lokala riktlinjer för region Gotland har
påbörjats och väntas inom kort. I väntan på detta gäller socialstyrelsens rekommendationer.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19458/2014-6-7.pdf

Handhygien i största allmänhet
Under 2009 stod vi inför en pandemisk influensa. Idag är läget annorlunda.
Vi kan ändå inte slå oss till ro, för snart är hen här - vinterkräksjukan!
Dessa båda virusinfektioner sprids med droppar från den sjuke som lätt hamnar på ytor, föremål och händer.
Även om infektionerna är av olika allvarlighetsgrad, vill man ändå slippa dom båda. Så vad kan vi göra?
Erfarenheter från pandemin med minskad sjukfrånvaro på förskolor och arbetsplatser talar för att det med enkla medel går att minska infektionsläget – genom att förbättra sin personliga handhygien.
Studier från Finland visar att tvål och vatten kan reducera tarmbakterier på händerna med upp till 90% (Ojajärvi
J.J Hyg 1980;85:193-203). Med andra ord – det lönar sig att tvätta händerna efter toalettbesök och innan kontakt med livsmedel.
Förbättra din personliga handhygien – för ett friskare Gotland!
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Europeiska Antibiotikadagen
18 november
I år kommer fokus att riktas mot antibiotikaanvändning bland äldre. De tillhör den grupp i befolkningen som får
mest antibiotika. Från Strama betonas att man inte behöver behandla förekomst av bakterier i urinen om det
inte medför några symptom. En del äldre får antibiotika av den anledningen helt i onödan vilket kan öka risken
att bakterier utvecklar resistens.
Strama verkar för hejda resistensutvecklingen hos bakterier för att vi skall ha möjlighet att behandla bakteriesjukdomar även i framtiden. En strategi är att minska den totala antibiotikaanvändningen och att då antibiotika
behövs skall de användas på rätt sätt. En annan strategi är att fortsatt förbättra hygienen inom vården så att
inte resistenta bakterier sprids på sjukhus och mottagningar.
Strama Gotlands planer för information i samband med den 18 november håller på att ta form så håll ögon och
öron öppna då!
http://ecdc.europa.eu/sv/eaad/Pages/Home.aspx
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REGION GOTLAND

Smittskyddsenheten Gotland
Visby lasarett
621 84 Visby

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

Camilla Artinger
Hygien-/Smittskyddssjuksköterska
Tfn 0498-26 80 47
camilla.artinger@gotland.se

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

www.smittskydd.se

