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Smittspridaren nr 4 2022
I skrivande stund har vi gått in i en period med stor smittspridning i samhället av 
influensa, covid-19, RSV och andra luftvägsvirus samtidigt som vinterkräksjukan 
börjar öka i länet. Sjukvården rapporterar om många som söker för luftvägssymtom 
på hälsocentraler och sjukhus och 1177 har ovanligt många samtal. 

Influensasäsongen 2022/2023
Antalet influensafall ökar nationellt och epidemistart i Sverige var vecka 48. I Västerbotten 
har vi sett en stadig ökning av fall sedan vecka 47 (Figur 1). Alla diagnostiserade fall har 
hittills varit influensa A och en majoritet av de typade visar H3N2 och enstaka H1N1. 

Figur 1: Influensafall i Västerbotten per vecka och andel positiva prover av analyserade prover. 

Influensavaccination 2022/2023
Den 8 november var startdatum för den nationella influensavaccinationskampan-
jen. Vaccinationer för allmänheten öppnade 5 december. Fram till vecka 49 hade 
ungefär 61 % av alla 65 år och äldre vaccinerats mot influensa. Det globala målet 
satt av WHO är att 75 % av de som är 65 år och äldre ska vara skyddade genom 
vaccination. Förra säsongen erhölls en täckning på 74 %. 
Kom ihåg:

• Influensavaccination är det bästa skydd som finns mot influensa, trots att det inte ger 
hundraprocentigt skydd. De som vaccinerat sig och ändå insjuknar får oftast lindrigare 
symtom och färre komplikationer.

• Antiviral behandling kan övervägas till personer i riskgrupp.
• Postexpositionsprofylax rekommenderas till personer som tillhör riskgrupp som  

exponerats för påvisad influensa. 



Pneumokockvaccination
Regionen erbjuder vaccination med Pneumovax® till alla 
som är 65 år och äldre, samt till de som har vissa sjukdomar 
vilket beskrivs i Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner från 2020. Från och med 2022 ingår vaccination mot 
pneumokocker i det nationella särskilda vaccinationspro-

Covid-19 läget
Spridning av covid-19 pågår fortfarande i samhället och de senaste veckorna har vi sett en ökning av spridning i Västerbotten 
(Figur 2) vilket även ses i resten av landet.  Vi har en hög vaccinationstäckning i länet och vaccinerna ger ett bra skydd mot 
svår sjukdom och död. Fram till och med vecka 49 hade 77 % av länets invånare som är 65 år och äldre tagit en påfyllnadsdos 
av covid-19 vaccin under hösten. 

Alla 65 år och äldre samt riskgrupper i åldrarna 18–64 år rekommenderas att ta en påfyllnadsdos om de inte redan tagit den 
under hösten. Fortsatt sker övervakning av SARS-CoV-2 varianter via sekvensering. Fokus har flyttats mot övervakning av 
olika konstellationer av mutationer som kan ge immune evasion och därmed ökad spridningspotential. Det finns ett antal mu-
tationer som ECDC pekat ut som viktiga, vilka också Folkhälsomyndigheten övervakar. BA.5’s undergrupp BF.7, som har en 
av dessa mutationer, har tidigare varit framgångsrik men trängs nu undan av BQ.1 och BQ.1.1, vilket även ses i Västerbotten.

personer som ingår i riskgrupper. Föreskrifter gällande aktuella rekommendationer finns hos; 
Folkhälsomyndigheten-Rekommendationer om pneumokockvaccination. 
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Figur 2: Diagnostiserade covid-19-fall sedan vecka 14 i Västerbotten samt andel positiva av analyserade prover. 
 
Övervakning av influensa och covid-läget via sentinelprovtagning 
Folkhälsomyndigheten behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i 
säsongens sentinelprovtagning för influensa och covid-19. Genom ett enkelt prov i näsan på 
patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att få en fördjupad 
bild av vilka influensatyper som cirkulerar. Det ger viktigt information om hur virus utvecklas och 
möjlighet att upptäcka förändringar. Genom denna kunskap kan vi bättre bedöma influensaläget. 
Insamlade stammar ger också underlag till WHO i val av vaccinens innehåll. Ju fler som deltar desto 
bättre kvalitet får sentinelövervakningen. 

Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa (nyhet 2022-12-02) 

Anmälan till sentinelprovtagning för influensa och covid-19 säsongen 2022–2023 
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Covid-19 i Västerboeen

Fall per vecka Andel posidva av analyserade

grammet för personer som ingår i riskgrupper. Föreskrifter 
gällande aktuella rekommendationer finns hos; https://
www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/
publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokock-
vaccination-/

Övervakning av influensa och covid-läget via  
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tagning för influensa och covid-19. Genom ett enkelt prov 
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mation om hur virus utvecklas och möjlighet att upptäcka 
förändringar.  
Genom denna kunskap kan vi bättre bedöma influensaläget. 
Insamlade stammar ger också underlag till WHO i val av 
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Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa 
smittläget för influensa (nyhet 2022-12-02) https://www.
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Figur 2: Diagnostiserade covid-19-fall sedan vecka 14 i Västerbotten samt andel positiva av analyserade prover.
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RSV 
Epidemistart i Sverige var vecka 44 vilket är ovanligt tidigt jämfört med hur epidemistart såg ut innan 
pandemin. Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka i Sverige (Figur 3). 
Under vecka 48 rapporterades 550 fall i Sverige, vilket är en ökning med 52 procent från vecka 47. I 
Västerbotten rapporterades 14 fall under vecka 49, nästan en tredubbling från vecka 48. Spridningen 
av RSV har nu tagit fart även i Västerbotten. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli 
svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård.  

 
 
Figur 3: RSV-läget i Sverige, källa FoHM Veckorapporter RSV. 
 
Vinterkräksjuka 
Säsongen för vinterkräksjuka har nu startat i Sverige, i Västerbotten ses också fall, men ännu ingen 
anhopning av anmälningar. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade 
under kommande veckor. Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus (noro och sapovirus) och är mycket 
smittsamt. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga 
samhället. För att minska smittrisken bland inneliggande patienter måste rutinerna för basala 
hygienrutiner inom sjukvård och omsorg följas. 
 
Gonorré och Klamydia 
Fall av klamydia är tillbaka på nivåer som innan pandemin, fram till sista november 2022 har 684 fall 
diagnostiserats i länet, vilket är en klar ökning jämfört med 474 fall under samma tidsperiod förra 
året. Personer med manligt juridiskt kön står för 46 % av fallen och flest fall återfinns i 
åldersgrupperna ungdomar och unga vuxna 15-24 år (64 %). De flesta (92 %) har smittats i Sverige.  

Vi har i år sett en generell ökning av gonorré i Västerbotten, denna ökning ses även i några andra 
regioner i Sverige. Fram till sista november 2022 har 41 fall diagnostiserats i länet, vilket är en klar 
ökning jämfört med 6 fall under samma tidsperiod förra året. Innan pandemin hade Västerbotten 
under 2019 många fall, då 38 fall under hela 2019. En tydlig trend är att fler smittats i Sverige (78 %) 
genom heterosexuella kontakter (66 %) samt att majoriteten av fallen återfinns i åldersgruppen 
ungdomar och unga vuxna 15-24 år (56 %), vilket är ett trendbrott.  

 
HPV-catchup studie till kvinnor födda 1994–1999 
Region Västerbotten erbjuder kvinnor som är födda 1994–1999 och som bor eller vistas i 
Västerbottens län kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Erbjudandet är en del i en 
nationell studie som Karolinska universitetssjukhuset leder i samarbete med övriga regioner. Syftet 
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Epidemistart i Sverige var vecka 44 vilket är ovanligt tidigt 
jämfört med hur epidemistart såg ut innan pandemin. Sprid-
ningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att 
öka i Sverige (Figur 3). Under vecka 48 rapporterades 550 
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både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället. 
För att minska smittrisken bland inneliggande patienter 
måste rutinerna för basala hygienrutiner inom sjukvård och 
omsorg följas.

Gonorré och Klamydia
Fall av klamydia är tillbaka på nivåer som innan pandemin, 
fram till sista november 2022 har 684 fall diagnostiserats i 
länet, vilket är en klar ökning jämfört med 474 fall under 
samma tidsperiod förra året. Personer med manligt juridiskt 
kön står för 46 % av fallen och flest fall återfinns i ålders-
grupperna ungdomar och unga vuxna 15-24 år (64 %). De 
flesta (92 %) har smittats i Sverige. 

Vi har i år sett en generell ökning av gonorré i Västerbotten, 
denna ökning ses även i några andra regioner i Sverige. Fram 
till sista november 2022 har 41 fall diagnostiserats i länet, 
vilket är en klar ökning jämfört med 6 fall under samma 
tidsperiod förra året. Innan pandemin hade Västerbotten 
under 2019 många fall, då 38 fall under hela 2019. En tydlig 
trend är att fler smittats i Sverige (78 %) genom heterosexu-
ella kontakter (66 %) samt att majoriteten av fallen återfinns 
i åldersgruppen ungdomar och unga vuxna 15-24 år (56 %), 
vilket är ett trendbrott. 

HPV-catchup studie till kvinnor födda 1994–1999
Region Västerbotten erbjuder kvinnor som är födda 1994–
1999 och som bor eller vistas i Västerbottens län kostnadsfri 
vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Erbjudandet 
är en del i en nationell studie som Karolinska universitets-
sjukhuset leder i samarbete med övriga regioner. Syftet är 
att undersöka om det går att utrota viruset och livmoder-
halscancer i Sverige. Inbjudningarna till studien har skickats 
ut i Skellefteå- och Umeåområdet. Efter årsskiftet skickas 
inbjudningar till resten av berörda kvinnor i länet.
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Kikhostevaccination av gravida
Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 15 augusti att 
gravida vaccineras mot kikhosta från graviditetsvecka 16 för 
att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras. Re-
kommendationen om vaccination gäller för varje graviditet. 
Regionstyrelsen har beslutat om kostnadsfri vaccination av 
gravida som träder i kraft 1 januari 2023. 

Vi på smittskyddsenheten vill tacka alla för gott  
samarbete under året.  

Önskar dig ett gott slut på året och gott nytt år!

God Jul & 
Gott Nytt År!
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Figur 2: Diagnostiserade covid-19-fall sedan vecka 14 i Västerbotten samt andel positiva av analyserade prover.
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