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Sammanfattning av smittskyddsåret 2018: 
 
Smittskydd Norrbotten hade tänkt sig hinna göra lite bokslut så här innan julefriden sänker sig över nej-
den men… Som vi brukar säga – det epidemiologiska tillåter inte sådant!  
Vi stöttar i stället handläggning av TBC, Legionella, Influensa med mera och inskränker därför årssam-
manfattningen till en punktlista över några av de framsteg inom smittskyddsarbetet som skett i länet 
under 2018: 
 

 Det har införts gratis Pneumokockvaccin till riskgrupperna. Länets vårdgivare har gjort ett fan-

tastiskt arbete med att motivera patienterna. Från i somras till den sista november hade nästan 

20 % av norrbottningarna i gruppen 65 år och äldre vaccinerats. I en jämförelse med fjolåret har 

vaccinationsfrekvensen ökat med 1706 % - unikt!  

 En påtaglig förbättring av influensavaccinationstäckningen var ju också på gång fram till att det i 

november uppkom vaccinbrist. Att vaccinationsgraden ökat med 22 % till och med november är 

en liten tröst. Vaccinationstäckningen kommer att vara bättre denna säsong jämfört 2017/18 

men givet inte så bra som den kunnat bli. Varm applåd i alla fall till alla engagerade! 

 En lågtröskelmottagning för personer som injicerar droger har öppnat i Piteå. Denna verksamhet 

har ett viktigt uppdrag gentemot en utsatt grupp i arbetet med att förebygga infektionssprid-

ning. Minst lika viktigt är givet arbetet med att slussa patienterna vidare till somatisk och psykia-

trisk vård med det givna målet – ett missbruksfritt liv. 

 Servicen med klamydiatestning som nättjänst har också startats upp under 2018. Vi tror att 

detta kommer att underlätta betydligt för framför allt ungdomar som av olika skäl har svårt att 

ta sig till hälsocentraler och ungdomsmottagningar. Verksamheten kommer att innebära att dia-

gnostik underlättas och att fler smittade kan behandlas.  
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Några korta meddelanden från Smittskydd Norrbotten  
 

 Dokumentet Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar – provtagning motiverad av 

smittskyddsskäl har uppdaterats och anpassats till nationella riktlinjer. 

 Den handläggningsöverenskommelse (HÖK) som slutits mellan primärvården och flyktinghälso-

vården har i samband med ovanstående behövt harmoniseras. Uppdatering har skett i avsnitten 

som behandlar provtagning MRB samt TBC-diagnostik. 

 Regionens epidemiplan har uppdaterats. 
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