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SVAR PÅ INTERPELLATION (RV-180262)

Maria Liljedahl ställer i en interpellation tre frågor med anledning av utbrottet av
mässling i Göteborg.

1. Har regionen en beredskap om det sker ett mässlingutbrott?
Ja, regionen har en god beredskap om det skulle ske ett mässlingsutbrott i
Västmanland.
Det finns rutiner för hur man ska hantera misstänkt smitta och det finns erfarenhet
av att hantera (misstänkta) sjukdomsfall av mässling på ett snabbt och effektivt sätt.
Det senaste exemplet på detta var den 22 januari i år då en patient med symtom som
misstänktes vara mässling sökte vård på en vårdcentral i Västerås. Fallet
omhändertogs på ett utmärkt sätt på mottagningen av ansvarig läkare och
ställföreträdande verksamhetschef i samråd med smittskyddsläkaren. Mottagningen
stängde under några timmar. Personalen på vårdcentralen genomförde ett
inventeringsarbete av potentiellt mässlingsexponerade patienter/anhöriga och
vårdpersonal i väntan på provsvar och vaccin gavs till ett antal personer.
Med anledning av mässlingsfallen i Göteborg startades också i mitten av januari i år
en ny kartläggning av behovet av vaccination mot mässling av vårdpersonal och
annan personal som arbetar i vårdlokaler med efterföljande kompletterande
vaccinationer av dem som inte bedöms vara immuna. Till länet har det under januari i
år beställts dubbelt så många vaccindoser jämfört med januari 2017 vilket speglar de
ökade antalet givna vaccindoser. En andra inventering av personalens skydd mot
mässling är i full gång liksom den efterföljande kompletterande vaccineringen av
personer som inte bedöms vara immuna.

2. Kommer regionen att kräva att personal på vissa sårbara avdelningar som t.ex.
förlossningen, barnakuten mm måste vara immuna mot smittsamma sjukdomar som
finns med i vårt vaccinationsprogram?
Sedan 25 september i fjol finns en instruktion om att vårdstuderande ska fylla i en
hälsodeklaration med bland annat en fråga om immunitet mot mässling. Om den
studerande inte är vaccinerad med 2 doser eller haft sjukdomen kommer
studierektor för vårdpraktiken att rekommendera vaccination. Regionen tittar på att
införa motsvarande rutin också vid nyanställning av vårdpersonal.
Som ovan nämnts pågår en inventering av vårdpersonalens skydd och komplettering
med vaccin. Enhetscheferna har god kännedom om personalens immunitet mot
mässling och om det eventuellt finns någon medarbetare som saknar skydd men inte

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Regionhuset
721 89 Västerås

Regionhuset, ingång 4, Västerås

021-17 30 00

232100-0172

region@regionvastmanland.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.regionvastmanland.se

2 (2)
Datum

2018-02-19

vill vaccinera sig. Om mässling misstänks hos någon patient kommer en person ur
personalen som inte säkert är immun mot sjukdomen inte att få delta i vården av
patienten.
Att införa ett krav på att all befintlig personal inom vissa avdelningar är vaccinerade
anses vara viktigare förändring i verksamheten och är därför en fråga där regionen
som arbetsgivare först måste ha facklig samverkan eller förhandling. I dagsläget finns
det inte planer på att införa vaccinationskrav för befintlig personal.
Det finns ingen rekommendation om att specifikt vaccinera vårdpersonal mot
kikhosta, som också ingår i barnvaccinationsprogrammet.

3. Arbetar BVC aktivt för att förmedla kunskap och bemöta föräldrar som visar
vaccinskepticism?
I Västmanland finns följande rutiner för att informera föräldrar på BVC om
vaccinationer samt bemöta föräldrar som är tveksamma till vaccinationer:
Före 3-månadersbesöket på BVC får alla föräldrar muntlig och skriftlig information
om vaccinationer; ”Det svenska barnvaccinationsprogrammet”, broschyr utgiven av
Folkhälsomyndgheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/d/det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barninformation-till-foraldrar/). I samband med besök då vaccin ges ger sköterskan på
BVC åter information om vaccinet.
Om föräldrar är tveksamma till vaccination, så bemöter sköterskan på BVC detta
genom att informera om risker med utebliven vaccination etc. Om föräldrarna
fortsätter att neka till vaccination bokas ett läkarbesök där mer information ges.
Utgångspunkt är informationstext i Rikshandboken för BVC:
(http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Nar-hur-och-varfor/Tveksammaforaldrar/). Dessutom används ytterligare informationsmaterial från
Folkhälsomyndigheten, bl a filmer.
Om barnet inte fått alla vaccinationer under BVC-perioden som barnet bör ha
rapporteras detta till Skolhälsovården när barnet ska börja förskoleklass.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Pernilla Rinsell (MP), regionråd

