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Innehåll 

• Kort om Smittskyddslagen 2004:168 

• Hälsosamtal och undersökning som erbjuds 
personer från annat land 

• Statistik smittsamma sjukdomar 

• Hepatit och hiv 

• Tuberkulos 

• Antibiotikaresistens 

• Hygienarbete 

 



 
Smittskyddets huvuduppgifter: 

 
Smittskyddslagen (2004:168) 

 

• Att upptäcka smittspridning 

• Att förebygga smittspridning 

• Att stödja vården ex ge råd om lämpliga åtgärder, utbildning,  

• Att stödja befolkningen genom information, besök till verksamheter och 

genom media 

• Fortlöpande följa smittskyddsläget – statistik, samverkan 

smittskyddssverige och andra aktörer. 

Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården, samhället och individen  
ska bete sig för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar 



 
 

Smittskyddsenheten Norrbotten 
 
 
 Anders Nystedt – smittskyddsläkare 

Jonas Hansson  - bitr. smittskyddsläkare 

Ann-Louise Svedberg - smittskyddssjuksköterska 

Ann-Marie Cylvén - smittskyddssjuksköterska 

Inga-Lill Josefsson- smittskyddssekreterare 



Exempel på anmälningspliktiga sjukdomar  

– totalt 66 stycken 

1. Atypiska mykobakterier 
2. Botulism* 
3. Brucellos* 
4. Infektion med Cryptosporidium* 
5. Denguefeber 
6. Echinokockinfektion* 
7. Entamöba histolytica* 
8. Gula febern 
9. Invasiv infektion H. influenzae 
10. Invasiv infektion N. meningitidis 
11. Invasiv infektion S. pneumoniae 
12. Invasiv infektion S. pyogenes 
13. Harpest (tularemi) 
14. Kikhosta (pertussis)* 
15. Legionellainfektion* 
16. Leptospirainfektion 

17. Listeriainfektion* 
18. Malaria 
19. Mässling* 
20. Papegojsjuka* 
21. Påssjuka* 
22. Röda hund* 
23. Sorkfeber (nephropathia epidemica) 
24. Stelkramp 
25. Trikinos* 
26. Q-feber 
27. Vancomycinresistenta enterokocker 

(VRE)* 
28. Vibrioinfektion exkl. kolera* 
29. Viral meningoencefalit 
30. Yersiniainfektion* 
31. Enterobacteriacae som producerar 

ESBL (extended spectrum 
betalactamase) 

 

*Smittspårningspliktiga 



  
Allmänfarliga sjukdomar  

 
 

1. Campylobacter                                                              

2. Difteri   

3. Ebola                                          

4. EHEC 

5. Fågelinfluensa H5N1 

6. Giardia 

7. Gonorré 

8-12. Hepatit A,B,C,D,E 

13. HIV 

14. HTLV I eller  II 

15. Klamydia 

16. Kolera 

17. MRSA 

18. Mjältbrand 

19. Paratyfoidfeber 

 

 

20. Pest 

21. Pneumokocker med nedsatt 

      känslighet för penicillin G 

22. Polio 

23. Rabies 

24. Salmonella 

25. Shigella 

26. Smittkoppor 

27. SARS 

28. Syfilis 

29.Tuberkulos 

30. Tyfoidfeber 

31. Virala hemorragiska febrar 

• Smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande 

eller andra allvarliga konsekvenser. 

• Möjlighet att förebygga smittspridning genom riktade åtgärder till den smittade 

(förhållningsregler som personen enligt lag ska följa, gratis läkemedel och behandling, 

informationsplikt) 

• Dessa ska alla smittspåras  
mittspårning ska genomföras 



Förhållningsregler 

 Individuellt utformade 
 

 De förhållningsregler som avses finns beskrivna i SmL 
 

 Skall meddelas skriftligt och muntligt till patienten på det 
språk som patienten förstår 
 

 Skall dokumenteras i anmälan till Smittskyddet och i 
patientens journal  





Hälsosamtalet- 
gratis för alla som kommer till Norrbotten från annat pga t ex  asylskäl, utbildning, arbete, äktenskap 

• Hemland, vistelseland innan Sverige, flyktväg 
 
• Tidigare/nuvarande sjukdomar, sjukhusvård eller symtom 

(psykiskt och fysiskt mående) 
 
• Vaccinationer 
 
• Annat som graviditet, livsstil (t ex alkohol, cigaretter, 

droger, motion, mat) 
 
• Information om det svenska sjukvårdssystemet 

 
 

 



Undersökning i samband med hälsosamtal  

• Provtagning avseende hepatit B, hepatit C och HIV 
 

• Utredning avseende TBC om personen vistats i land med ökad risk för 

tuberkulos. Om personen uppger symtom görs alltid en utredning! 
 
• Tarmparasiter (barn < 6 år) 
 
• Odling från avföring om diarré (alla åldrar) 
 

• Odling från sår/eksem/hudskador för att hitta ev. resistenta bakterier samt 

om personen sjukhusvårdats i annat land senaste  6 mån 
 
• Gravida och barn under 6 år odlas för att hitta ev. resistenta bakterier 
 
• Övrigt beroende på vad som framkommit under samtalet 
 



Migrationsverket 



Antal anmälda fall  
Region Norrbotten 1998-2017 



Lite statistik 

• Migrationsverket 1 september 2018:  

    3 144 personer inskrivna i Norrbotten 

 

• Antal nya fall 2017-2018: 

    Hiv: 18 personer (alla smittade i annat land) 

    Hepatit B: 52 personer (alla smittade i annat land) 

    Hepatit C: 74 personer  (63 % smittade i Sverige) 

     

 



Hepatit B  

 Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. 

 

 Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det om man 
smittas av sin mamma när man föds (90 % risk). 

 

 Kronisk HBV leder till ökad risk för levercirros och 
levercancer. 

 

• Behandling minskar risken för leverskada och smitta 

 

 

 

 

 

 



Hepatit B vaccin 

• Finns ett mycket bra vaccin  
 
• Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogram i många länder, dock inte i 

Sverige. Riskgrupper som rekommenderas vaccination, tex : 
        - alla spädbarn 
        - personer med drogmissbruk  
         - MSM 
         - familjemedlem eller partner till personer med hep B 
         -  barn upp till 18 fr länder med hög förekomst av hep B 
         - personer med hiv eller hepatit C,  
         - personal t ex inom vård, kriminalvård, barnomsorg om det finns barn med hepatit B 
 

• Vaccination kan genomföras efter incident ( upp till 24- 48 timmar efter 
händelsen) 

 
• Ingår i barnvaccinationsprogrammet i Norrbotten sedan 1 jan 2012 
 

Se Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Folkhälsomyndigheten 2018-03 



Hepatit B i världen 

Källa: WHO 

Ca 400 milj. smittade i världen.  

I Norrbotten diagnostiseras ca 60 nya fall/år 



Hepatit C - förekomst 

• I världen finns ca 200 milj bärare 

 

• I Sverige finns ca 40 000 smittade 

 

• Ca 2000 pat/år diagnostiseras med hepC.  

 

• I Norrbotten diagnostiserar vi ca 70 nya fall per år 

 



Hepatit C 
• Orsakas av virus som finns i olika genotyper  

 

• Man kan smittas flera gånger med hepatit C 

 

• Kronisk infektion leder till ökad risk för levercirros och levercancer.  

 

• Vi har kunnat testa för hepC sedan 1991 

 

• Det finns inget vaccin 

 

• Det finns mycket bra behandling som botar! 



Antal nya fall av hepatit C smittade via injektion av droger  
Norrbottens Län 1997-2017 
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Hiv 

•  Orsakas av ett virus som bryter ner immunförsvaret 
 

• 1984 börjar man testa i Sverige 
 
•  Idag lever ca 6 500 personer med hiv i Sverige,  

 
• Ca 400 nya fall per år (18 % smittade i Sverige) 

 
• Finns mycket effektiv behandling, men ingen bot (95 % har behandling) 

 
• Finns inget vaccin 

 
 
      



Hur smittar hepatit B, hepatit C  
och hiv? 

• Oskyddat sex (sex utan kondom) 
• Delar injektionsverktyg 
 
• Stick - och skärskador 
• Smittat blod på skadad hud eller slemhinnor 
• Tatuering och piercing med utrustning som inte 

är steril (t ex färg, nålar) 
 
• Mor- barn smitta 
• Sjukvård i länder med bristande vårdhygien 

 



Vilka händelser skulle kunna innebära risk för blodsmitta ? 
Blod kommit i kontakt med slemhinna/sårig hud eller att  
blodigt föremål stuckit/skurit genom hud 

 
Finns rutin vid risk för blodsmitta? 
 
 
Vem har rätt att veta att en person har en blodsmitta? 
 



Rutin vid risk för blodsmitta 

Rutin finns på Smittskyddets webbsida. 



TBC i världen 

• 9,6 miljoner människor insjuknade och 1,5 miljoner 
(varav 140 000 barn) dog pga TBC år 2014 

• TB-dödligheten minskade med 47 % mellan 1990-2015 

• Ca 500-700 fall/år i Sverige 

 

   ”Nya problem” 

• Koppling till HIV –vanligaste orsaken till att personer 
med hiv dör  

• Resistens mot läkemedel – 480 000 drabbades 2014 





Antal fall av tbc i Sverige  
1940-2017 



Antal fall av tuberkulos 1989-2017 
per födelseland 



Antal anmälda fall av tuberkulos 
i Norrbotten  



Exponering 

Ingen infektion 

Infektion 

Ingen sjukdom 90-95 % 

Sjukdom 5- 10 % 

Hur stor är risken att insjukna vid 
exponering av tuberkulos? 

Risken att utveckla tuberkulos efter att man blivit smittad är störst inom 2 år-5 

år men kvarstår hela livet 



TBC 

• Störst risk att smittas under barn och 
ungdomsåren 

• Smittade personer med normalt immunförsvar 
löper liten risk att insjukna (1 av 10) 

• Störst risk att utveckla sjukdom om man är 
barn, tonåring, nyförlöst (< 6 mån), gammal 
eller har nedsatt immunförsvar 

 

 



TBC är inte alltid smittsam…. 



TBC - symtom och behandling 

• Feber, nattsvettningar, avmagring och trötthet 
 
• Vid lungtbc även långvarig hosta  
 
• Behandling i regel med 4 läkemedel i minst 6 månader 

vid aktiv tbc 
 
• Vid lungtbc: Smittfri efter ca 2 veckors behandling 

 
• Vid fullföljd behandling är risk för åter-insjuknande 

mycket liten 



Miljöundersökning 

Hitta en oupptäckt smittkälla och personer  
som kan ha blivit smittade 
 
Anpassas efter hur smittsam personen 
bedöms vara 
 
Börjar med familj alt. medboende – om ngn är 
smittad vidgas miljöundersökningen 
 
Blodprov tas (IGRA-test) och om det är positivt  
görs fortsatta undersökningar 



BCG-vaccination 

• Skyddar framförallt små barn mot allvarlig TBC 

 

• BCG-vaccination till vuxna rekommenderas inte  

 

• Vaccination erbjuds barn i familjer från länder med ökad förekomst av 
tuberkulos eller vid planerad längre vistelse i dessa länder (> 3 mån) 

 

• Alltid PPD innan vaccination (0 mm) 

 

• Vaccination av alla nyfödda upphörde 1975 i Sverige 

 

• Revaccination rekommenderas inte enligt WHO 

 

Mer information: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 

Folkhälsomyndigheten 2017. 


