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Syfte: Denna rutin beskriver vilka rutiner som gäller angående vaccinationer
inom BT och vilka vaccinationer som bekostas av institutionen.
Rutin:
TBE (fästingburen hjärninflammation)
Bakgrund
TBE orsakas av ett virus som sprids från bland annat gnagare via fästingar
till människan. Smittan förekommer oftast i södra och mellersta Sverige.
Årligen rapporteras 200-300 fall.
Beslut
För den medarbetare vars arbete helt eller delvis är förlagd till fält bekostar
institutionen denna vaccination.

Stelkramp (Tetanus)
Bakgrund
Stelkramp är en anmälningspliktig sjukdom som för den drabbade kräver
omfattande intensivvård. Den är mycket ovanlig i Sverige, men uppträder
med något enstaka fall per år, ofta hos äldre, ofullständigt vaccinerade
personer. Sjukdomen orsakas av en bakterie som bl a finns i jord, men kan
också orsakas av bett från katter och hundar då den förekommer i tarmarna
hos dessa djur. Enligt folkhälsomyndigheten är det dock inte ovanligt att de
få fall som uppstår orsakas av små skrapsår vilka uppstått i inomhusmiljö.
Dessa sår är ofta så små och obetydliga att den drabbade inte uppsöker
läkare för bedömning. Folkhälsomyndigheten bedömer att det överlägset
bästa sättet att undvika att drabbas av stelkramp är att följa Socialstyrelsens
vaccinationsprogram med grundimmunisering och därefter påfyllnadsdos
vart tjugonde år.
Beslut
Risken att drabbas av stelkramp bedöms inte vara större på arbetet än på
fritiden. Grundimmunisering och påfyllnadsdoser bekostas således inte av
BT, men skulle en medarbetare skada sig på att sådant sätt under arbetet
att detta kräver läkarbesök där påfyllnadsdos ordineras bekostas detta av
institutionen.
Övrigt:
För vaccination vid tjänsteresor eller mikrobiologiskt laboratoriearbete, se
respektive rutiner.
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