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Nya bakterier i ny metod: Gastroenteritpanel–bakterier

KLINISK MIKROBIOLOGI BYTER metod från 
faecesodling till en PCR-baserad 
metod. Den nya metoden ger flera 
fördelar:
• snabbare svar, oftast inom ett 

dygn
• högre känslighet, vilket betyder 

att ett prov räcker, istället för som 
tidigare rekommenderat 2-3 prov

• fler bakterier ingår i samma test.

Med det nya testet kommer Sal-
monella, Shigella, Camplyobacter 
och Yersinia ingå som tidigare 
men även EHEC ingår nu och be-
höver alltså fortsättningsvis inte 
efterfrågas separat. Vid ett positivt 
PCR-test för Salmonella, Shigella, 
Yersinia eller EHEC odlas provet 

vidare för verifiering och eventuellt 
resistensbestämning.

Dessutom ingår fyra andra sorters 
enteropatogena E. coli: 
• EAEC  - enteroaggregative E. 

coli som kan ge diarré, främst 
hos barn

• EPEC  - enteropathogenic E. coli 
som kan ge diarré, främst hos 
barn

• ETEC - enterotoxigenic E. coli 
som är en vanlig orsak till  
turistdiarré

• EIEC – enteroinvasiva E.coli 
som liknar Shigella. Efterföljande 
odling för särskiljning görs.

Dessa E. coli-varianter har inte 

tidigare kunnat detekteras i Region 
Skåne, men orsakar en betydande 
del av de bakteriella gastroente-
riterna, särskilt efter utlandsresa. 
De är inte anmälningspliktiga och 
antibiotikabehandlas inte normalt. 
Asymtomatiskt bärarskap före-
kommer. 

Provet tas som vanligt med pinn-
prov från rektum eller feces. Mer 
om provtagning och sjukdomsin-
formation finns på Analysportalen 
och Folkhälsomyndigheten.

NYHETER

OMSLAGSFOTO: This transmission electron  
microscope image shows SARS-CoV-2—also known 
as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19. 
isolated from a patient in the U.S., emerging from 
the surface of cells cultured in the lab. Credit: 
NIAID-RML. https://www.flickr.com/photos/niaid/
albums/72157712914621487

Nominering till Svenska hygienpriset 2020

VÅRDHYGIEN SKÅNE HAR VALT att nominera 
IVA på SUS i Malmö som har tagit 
fram örngott i avvikande färg för att 
kunna separera huvudkuddar från 
positioneringskuddar och tydligt  
signalera användningsområde. 
 Vissa patientkategorier, såsom 
intensivvårdspatienter, har många 
riskfaktorer för att drabbas av 
vårdrelaterade infektioner i huvud-
halsregionen, till exempel tracheos-
tomi, respirator- och sondslangar och 
CVK. Då flera kuddar används till 
patienten både som huvudkudde och 
till positionering kan samma kudde 
användas till att exempelvis stötta 
i svanken och mellan benen, för att 
sedan hamna vid huvudområdet. Ris-
ken för att bakterier från exempelvis 
mag-tarmkanalen överförs till övre 

JOSEFINE THYLEFORS SOM sedan 2014 för-
tjänstfullt och med säker hand styrt 
Vårdhygiens del av det redaktionella 
arbetet med epi skåne är nu tjänst- 
ledig under sex månader från sin 
tjänst som hygiensjuksköterska i  
Malmö, för att pröva vingarna i en 
annan verksamhet. Under Josefines 
frånvaro kommer Lotta Ekström 
hygiensjuksköterska på Vårdhygien 
Skåne att försöka axla uppdraget. 
Lotta har arbetat på Vårdhygien i 
fem år och har tillsammans med tre 
kollegor ansvar för att hjälpa den 
kommunala vården och omsorgen 
i vårdhygieniska frågor i Skånes 33 
kommuner. Lotta och de kommunala 
kollegorna är stationerade i Lund 
men befinner sig allt som oftast på 
resande fot Skåne runt.

Ny medarbetare på  
epi skåne

luftvägar och infarter kan förebyggas 
genom att kuddarna separeras bero-
ende på användningsområde vilket 
har varit svårt att skapa kontroll 
över med samma färg på örngotten. 
På IVA, SUS i Malmö, har kvalitets-
ansvarig specialistsjuksköterska 
Ann-Kersti Mangell därför tagit fram 
örngott i en avvikande färg (grön) 
som komplement till basutbudet (som 
är blå) för att vårdpersonal lätt ska 
kunna hålla isär kuddar som ska an-
vändas som huvudkudde respektive 
för positionering. 

MOTIVERING TILL NOMINERINGEN: 
”Med enkla medel har IVA på SUS i 
Malmö skapat möjlighet att förebygga 
vissa vårdrelaterade infektioner.  
Konceptet är lätt att ta till sig, skapar 
en medvetenhet hos vårdpersonal och 
ger en säkrare vård för patienten.”

TEXT: Lotta Ekström

TEXT: Sara Karlsson Söbirk, Läkare, Klinisk Mikrobiologi och Carl-Johan Fraenkel, Läkare, Infektionskliniken, SUS

Senaste nytt om covid-19
Via följande länkar kan du hålla dig 
uppdaterad om covid-19-läget:
(Läs också i detta nummer på sidan 13) 

https://intra.skane.se/nyheter/samlad-
information-om-covid-19/
www.skane.se/smittskydd

www.folkhalsomyndigheten.se/
smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/
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Ä
ven om det mesta utrymmet i detta nummer av 
epi skåne går åt till att redovisa det epidemio-
logiska läget i Skåne under 2019 är den allt 
överskuggande frågan just nu arbetet med 

covid-19. Eftersom pressläggnings- och distributionstiden 
för denna tidning är utdragen över en tid med dagliga upp-
dateringar om den epidemiologiska situationen, låter sig 
någon dagsfärsk, aktuell covid-19-uppdatering inte göras. 
När detta skrivs den 3 mars har vi just fått vårt första kon-
staterade fall i Skåne men förutom det arbete det för med 
sig handlar det mesta om att förbereda Skåne för olika  
scenarier.

SMITTSKYDDSLÄKARE EVA MELANDER, som brukar skriva denna 
introduktion till epi skåne, är synnerligen involverad i 
dessa förberedelser och har därför överlåtit denna ingress 
till tidningsredaktionen den här gången. Hon låter emeller-
tid hälsa att strategierna för att optimera beredskapen på 
alla nivåer har mejslats fram under intensiva veckor. Den 
viktigaste av dessa strategier, förutom det uppenbara i 
god handhygien, är förmodligen att inte ge avkall på att 
alla beslut ska vara faktabaserade så långt det bara går. 
Att springa fort kompenserar sällan för att springa fel och 
även om nyheter sprids med blixtens hastighet i dagens 
uppkopplade vardag, gäller det att ha is i magen och våga 
invänta fakta. En strategi som för övrigt gäller i alla  
sammanhang och inte bara i fråga om covid-19-hantering.

ATT VÅRDEN ÄR HÅRT belastad med överbeläggningar, personal-
brist och administration är alla som arbetar inom vården 
väl medvetna om och bekymrade över. Att lägga beredska-
pen för en spridning av covid-19 ovanpå denna verklighet 
är visserligen en utmaning men det hade varit en utmaning 
oavsett utgångsläget. Att i detta läge lyfta bekymmer inom 
sjukvården kan på kort sikt skänka till synes välbehövligt 

medialt ljus över ett strukturellt problem, men timingen är 
dålig när en yttre utmaning tvärtom kommer att kräva  
optimerat samarbete för maximalt utnyttjande av begränsade 
resurser. Vi vet ännu för lite för att säkert kunna uttala oss 
om de medicinska konsekvenserna av själva sjukdomen 
covid-19 men övriga sjukdomar och medicinska tillstånd 
kommer att finnas kvar och behöver hanteras adekvat. 
Mycket av beredskapen för att klara detta finns redan 
på plats, annat är under uppbyggnad. Oavsett hur hårt 
ansatta vi kommer att bli i Skåne kommer det att kosta, i 
värsta fall även liv, men om vi hjälps åt att hålla oss till väl 
underbyggda strategier, agera professionellt utan att bidra 
till ryktes- eller smittspridning kommer denna kostnad 
att hållas så låg som möjligt. Det har alla glädje av i slut-
ändan. På sidan 13 kan du läsa mer om covid-19.
 
ÄVEN OM COVID-19 föddes under 2019 hade det mesta av 
smittskyddsåret redan gått vid det laget. På följande sidor 
leds vi närmast bokstavligen genom det epidemiologiska 
landskapet så som det bjöd sig under fjolåret. De sexuellt 
överförbara infektionerna liksom multiresistenta bakterier 
fortsätter att utmana vård och befolkning medan de  
inhemska mag-tarmsmittorna minskar.
 I förra numret av epi skåne visade vi att det går att vara 
trendig men ändå helt rätt klädd i vården ur ett vård-
hygieniskt perspektiv. För att inte dra detta alltför långt 
propagerar vi i detta nummer för att välja handskar  
efter funktion och arbetsuppgift snarare än efter färg som 
matchar bussarongen. Du kan också åter kontemplera en 
smula över vår jurists legala tankar, denna gång kring det 
spännande gränslandet mellan den personliga integriteten 
och samhällets vilja att förhindra smittspridning.

Redaktionen

Tidigare nummer av epi skåne kan du hämta på www.skane.se/smittskydd
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SMITTSKYDDSÅRET 2019

TEXT: Niclas Winqvist

UNDERLAG: Marianne Alanko Blomé, Eva Blomstergren, Rosmarie Fält, Eva Gustafsson, Per Hagstam, Birgitta Holmgren, Lena Melchert-Cacia,  
Ulla Stamer, Åsa Ståhl och Mattias Waldeck

Smittskyddsåret 2019
– en upptrampad stig i det skånska landskapet

Då vi på Smittskydd Skåne ödmjukt försökt ta till oss att alla skåningar inte 
nödvändigtvis delar vår fascination för grafer och tabeller har vi tagit för vana 
att be om hjälp för att sälja in vår statistiska redovisning. När vi i år visade våra 
diagram för företrädare för Region Skånes arbete för regional utveckling såg de 
genast paralleller till strövområden och natursköna vandringsleder längs våra 
skånska åsar. Så i tider av covid-19 och flygskam gör vi gemensam sak och slår 
ett slag för upptäckarglädjen, både av vår skånska natur och det epidemiologiska 
läget.

Under 2019 anmäldes till Smittskydd Skåne 10 787 fall av 
smittsamma sjukdomar. Det är 709 (6,2 %) färre än året 
innan. Variationer i antalet fall styrs emellertid mycket 
av antalet anmälda influensafall. Då influensasäsongen 
2019/2020 fortfarande pågår ber vi att få återkomma till 
den i nästa nummer av epi skåne. I tabell 1 här intill re-
dovisas de tio vanligast förekommande smittorna i Skåne 
2019 tillsammans med tio-i-topplaceringen året innan.

På de följande sidorna ska vi nu bryta ner epidemiologin i 
kategorier och diagnoser men sammanfattningsvis kan vi 
konstatera en viss nedgång för de flesta mag-tarmsmittor, 
en ökning av könssjukdomarna och en avmattning för de 
flesta antibiotikaresistenta bakterier. Av figur 1 framgår att 
nästan hälften av alla anmälningar rör sexuellt överförda 
infektioner (STI), framför allt klamydia. Även antibiotika-
resistenta bakterier (MRB), framför allt tarmbakterier som 
bildar Extended Spectrum Beta-Lactamase, står för en stor 
volym följt av mag-tarmsmittor såsom campylobacter och 
salmonella.

Placering Diagnos Antal fall Placering 
2018

1 Klamydia 4 494 1

2 ESBL 1 423 3

3 Influensa (A+B) 1 254 2

4 Campylobacter 823 4

5 MRSA 543 5

6 Gonorré 386 6

7 Salmonella 273 7

8 Hepatit C 180 9

9 Invasiva pneumokocker 174 8

10 Kikhosta 130 12

Tabell 1. Tio-i-topp över anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne 2019
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Tabell 2 sammanfattar antalet  
hanterade fall smittskyddsåret 2019 
och sätter det i perspektiv till de fem 
närmast föregående åren. Trendpilen 
till höger visar utvecklingen jämfört 
med 2018. De enskilda utropstecknen 
under förra året var framför allt den 
fortsatta ökningen av gonorré, brottet 
i den nedåtgående kurvan för klamydia 
och ovanligt många cryptosporidiefall.

Men låt er inte nöjas med dessa sam-
manfattande figurer utan snöra på er 
vandringskängorna, packa en närings-
riktig matsäck och följ med ut på tur. 
Region Skånes regionala utvecklare 
har ett rikt kontaktnät och har satt 
oss i förbindelse med bredhöftade,  
rosenkindade och käcka vandrings-
ledare med daggstänkta berg i blicken 
och som brinner för att visa upp just 
sina pärlor i den skånska naturen.

MAG-TARMINFEKTIONER

När vi visar utvecklingskurvan över 
mag-tarmsmittorna i Skåne de senaste 
tio åren (figur 2) för Ella Salmon, ord- 
förande i Studieförbundet Walk-n-talk, 
utbrister hon i ett kavat vårrop. Med-
an den gröna EHEC-kurvan följer 
Rökeåns meandringar och den röda 
salmonellalinjen granskogsrutten, 
beskriver den blå campylobacterlinjen 
perfekt slingan över Vedema Hall i 
Vedema strövområde mellan Hässle-
holm och Hörja. Med de mossgröna, 
ribbstickade strumporna uppdragna 
långt över de runda vaderna och med 
smittfri kycklingsallad med kräft-
stjärtar i matlådan sätter hon av i lust-
fyllt trav över stock och sten.

Campylobacter (figur 2)
Förra året anmäldes 823 campylobac-
terfall i Skåne, 441 män och 382 kvin-
nor, den lägsta siffran på 2000-talet. 
Av dessa bedömdes 386 (47 %) vara 
smittade i Sverige. Bättre hygien-
rutiner vid såväl slakt som tillagning 
av kyckling, både i Sverige och utom-
lands torde vara en bidragande orsak 
till nedgången. Vid sidan av Sverige 
stod Spanien och Thailand för flest 
antal skånska fall, 75 respektive 39 
stycken.

46%

19%

13%

12%

3%
3%1%

1%
2%

STI

MRB

Mag-tarm

Luftväg

Blodburen

Invasiva
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Sjukdomar inom 
barnvaccinationsprogrammet
Annan

Figur 1. Diagnoskategoriernas fördelning för 10 787 rapporterade fall i Skåne 2019

Tabell 2. Anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne 2014 – 2019 (helårsstatistik)

2014 2015 2016 2017 2018 Mv 
14–18

2019 Trend

Campylobakter 1 052 1 269 1 438 1 319 991 1 214 823 

Salmonella 289 291 283 302 300 293 273 

EHEC 50 41 55 36 83 53 69 

Shigella 54 42 17 31 53 39 39 

Yersinia 39 22 21 19 30 26 41 

Hepatit A 8 7 2 13 31 12 6 

Listeria 30 9 7 12 16 15 9 

Giardia 107 144 157 93 130 126 117 

Cryptosporidium 34 33 40 40 37 36 50 

Hepatit B akuta 4 10 9 7 5 7 3 

Hepatit B kroniska 165 250 215 143 109 176 138 

Hepatit C 219 205 210 174 163 194 180 

Hiv 48 41 64 56 70 56 46 

Gonorré 181 198 247 291 342 252 386 

Klamydia 4 294 4 752 4 351 4 170 3 967 4 307 4 494 

Syfilis 21 28 40 42 35 33 32 

MRSA * 488 725 718 639 592 632 543 

VRE ** 25 25 23 17 24 23 20 

ESBL*** 1 261 1 351 1 527 1 430 1 478 1 409 1 423 

ESBL-CARBA**** 7 14 11 12 12 11 26 

PNSP 6 4 8 3 3 5 3 

Papegojsjuka 3 8 9 6 4 6 10 

Legionärssjuka 25 28 26 36 24 28 27 

Invasiva meningokocker 7 11 5 9 6 7 6 

Invasiva pneumokocker 173 185 183 171 183 179 174 

Invasiv GAS 70 69 96 123 150 102 101 

Invasiv H. influenzae 26 21 24 27 34 26 40 

Mässling 1 13 1 5 3 5 6 

Kikhosta 115 115 120 132 95 115 130 

Påssjuka 0 9 1 3 6 4 3 

Tuberkulos 56 76 69 52 55 62 58 

TBE (Fästingburen encefalit) 9 10 8 11 11 10 13 

Malaria 41 43 22 12 22 28 23 

Dengue 13 19 38 14 4 18 20 

*  = Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 
**   = Vankomycinresistenta enterokocker
***  = Tarmbakterier som bildar Extended Spectrum Beta-Lactamase
**** = Bakterier som producerar enzymer av typen ESBL-CARBA (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet)
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Salmonella (figur 2)
På den tiden det fortfarande fanns 
snöliknande nederbörd under sport-
lovet i Skåne kunde en strapatsrik 
vandring uppför Vedema Hall krönas 
med en hissnande pulkatur ner till 
väntande chokladtermosar och dåligt 
grillade korvar. Med något enstaka 
gupp är det just denna backe som 
salmonellakurvan beskriver under 
2000-talet. 273 anmälda salmonella-
fall är den lägsta rapporterade i Skåne 
i tösaminne. 101 av dessa bedömdes 
vara smittade i Sverige, de övriga var 
väl spridda över världen med viss 
övervikt på de vanligare resmålen i 
Thailand (28 fall), Turkiet (16) och 
Spanien (13). 
 Men inget år utan salmonellautbrott 
i Sverige. Från mitten av september 
och fram till slutet av november 2019 
insjuknade 36 fall i salmonellainfek-
tion orsakad av Salmonella Mikawa-
sima i Sverige, åtta av dessa i Skåne. 
Med hjälp av helgenomsekvensering 
kunde man se att alla fall hörde ihop 
och eftersom även andra europeiska 
länder var drabbade, sammanlagt 
cirka 200 fall, misstänktes ett livs-
medel. Vilket detta livsmedel var gick 
aldrig att fastslå men utbrottet slock-
nade till slut av sig själv. 
 Bättre lycka hade man i att identi-
fiera smittkällan till ett nationellt ut-
brott av Salmonella Newport. Träget 
detektivarbete med utgångspunkt i 33 
fall spridda på tolv svenska regioner, 
varav åtta i Skåne, ledde till slut hela 
vägen till stora kinesiska kräftor.  
Efter att ICA återkallade dessa kunde 
även detta utbrott avslutas.

Enterohemorrhagisk E. coli  
(EHEC; figur 2)
Efter en rejäl ökning 2018 var antalet 
rapporterade fall av EHEC åter nere 
på mer normala nivåer 2019. I Skåne 
rapporterades 69 fall varav 44 (64 %) 
bedömdes vara smittade i Sverige. 
En gen som finns i två varianter, 
stx1 och stx2, hos EHEC-bakterien 
avgör i stort virulensgraden där stx2 
är betydligt mer sjukdomsframkal-
lande. Det är därför meningsfullt att 
skilja på dessa genuttryck. Av de 44 
inhemskt smittade fallen under 2019 
påvisades stx2 hos 30. För att göra 

det hela ännu lite mer komplicerat är 
olika typer av EHEC, så kallade  
O-typer, olika mycket associerade 
med allvarlig sjukdom. Sålunda kate-
goriserades 15 av 16 fall med O157 
till stx2 medan det endast i sex av 
femton O26-orsakade fall påvisades 
stx2. 
 Hemolytiskt uremiskt syndrom 
(HUS) är en fruktad komplikation 
till EHEC med njurpåverkan och i 
sällsynta fall även död. Samtliga sex 
fall med HUS som rapporterades ifjol 
orsakades av stammar med stx2, tre 
O26 och tre O157. Fem av de sex 
med HUS var barn under 5 år.
 Ett nationellt EHEC-utbrott med 
inalles sju fall drabbade även Skåne 
med tre fall i augusti och september. 
Smittkällan kunde aldrig identifieras.

Shigella
Under fjolåret rapporterades 39 
fall av Shigella i Skåne av vilka nio 
bedömdes vara inhemskt smittade. 
De senaste tio åren har siffran över 
inhemska shigellafall varierat kraftigt 
mellan ett och 25 fall. Trots att  
shigella kan vara en tämligen smitt-
sam sjukdom tenderar antalet fall 
snarare variera med vilka läckerheter 
skåningarna tar med sig hem i ljumma 
plastpåsar från utlandssemestern eller 
hittar i småbutiker med direktimport. 
Sexuell smittväg förekommer också. 
Ingen koppling kunde säkerställas 
mellan de inhemskt smittade fallen 
2019.

Figur 2. Procentuella förändringar över tid i förhållande till utgångsvärdet 2010 för 
mag-tarmsjukdomar med inhemsk smittöverföring
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Yersinia
De 41 yersiniafall som redovisades 
under 2019 innebar den högsta siffran 
sedan 2011. Av dessa bedömdes 35 
(85 %) vara smittade i Sverige vilket 
är betydligt fler än de 15-25 per år 
vi vant oss vid under åren innan. 
Medianåldern för de inhemska fallen 
var förra året 30 år med en spridning 
från 0 – 71 år. Detta står för en ovan-
ligt hög andel vuxna bland de som 
insjuknade. Medianåldern bland de 
inhemska fallen varierade åren innan 
mellan 8 och 15 år. 
 Två nationella utbrott följdes med 
spänning under våren 2019 där fram-
för allt det andra fick stor spridning 
över landet. Av de trettio fall som 
rapporterades höra till samma gene-
tiska Yersinia enterocolitica O3-stam, 
insjuknade tre i Skåne. Trots idogt 
arbete med enkäter och intervjuer 
kunde smittkällan aldrig upptäckas. 
I flera av de övriga skånska fallen 
kunde man ana en epidemiologisk, 
geografisk koppling men inte heller 
här kom man hela vägen in i mål.

Hepatit A 
Under 2019 följde sex vandrare den 
gula leden och diagnosticerades med 
hepatit A. Det är en betydligt norma-
lare siffra än 2018 då 31 fall notera-
des, framför allt i anslutning till ett 
nationellt livsmedelsutbrott. Hälften 
av de sex fallen bedömdes vara  
smittade i Sverige men utan inbördes 
epidemiologisk koppling. De andra 
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Utbrott av cryptosporidium 2019
Under 2019 gav sig urdjuret Cryptosporidium till känna med en spenatförstärkt 
urkraft som gjort Karl-Alfred grön av avund – eller illamående. Totalt 400 in-
hemskt smittade fall upptäcktes mellan oktober och december, där två  
parallella större utbrott av Cryptosporidium parvum (subtyp A och B) kunde 
identifieras.
 De flesta fallen rapporterades från Stockholm, följt av Östergötland, Västra 
Götaland, Halland, Jönköping och Uppsala. En handfull fall som ingick i subtyp 
A-klustret diagnosticerades i Skåne, de flesta sannolikt exponerade i huvud-
stadsregionen. Utbrottet med subtyp A kunde kopplas till spenat i färdigköpt, 
färskpressad frukt- och grönsaksdryck. Dylika drycker värmebehandlas inte och 
kan därför utöver vitaminer också härbärgera skadliga mikroorganismer, såsom 
cryptosporidier. Någon säker smittkälla har inte kunnat bekräftas för subtyp B. 
Förorenat dricksvatten torde dock vara osannolikt pga. den stora spridningen 
av fall till flera regioner.

STORA UTBROTT HAR INTRÄFFAT 
Omfattande vattenburna utbrott har tidigare ägt rum – i Sverige i Östersund 
2010 med 27 000 fall av Cryptosporidium hominis. Enligt FoHM orsakades det 
utbrottet av att avloppspåverkat åvatten kommit in i det kommunala nätet och 
fört med sig flera olika sjukdomsagens (förutom Cryptosporidium även Giardia 
och Campylobacter). Sannolikt spillde detta över även till Skellefteå, där drygt 
20 000 sjukdomsfall av samma cryptosporidiumart upptäcktes några månader 
senare. Det största utbrottet hittills skedde i Milwaukee i USA 1993 med ca 
400 000 fall av infektion med Cryptosporidium parvum. Även här utgjorde  
kontaminerat kommunalt vatten smittkällan. Dessvärre sågs ca 70 dödsfall,  
varav majoriteten hos patienter med AIDS eller sänkt immunförsvar av annan 
anledning. Vanligtvis är cryptosporidiuminfektion självläkande, men hos just  
immunosupprimerade kan konsekvenserna bli allvarliga. Infektion med den  
encelliga protozon Cryptosporidium kan leda till att stora mängder av mot-
ståndskraftiga oocystor utsöndras med avföringen. Oocystor tål normal  
klorering och i både Östersund och Skellefteå var invånarna tvungna att koka 
sitt vatten i flera månader efteråt, tills de vidtagna åtgärderna, såsom installa-
tion av UV-behandling av råvatten, hade uppnått önskad effekt. I UV-aggregaten 
belyses vattnet med kortvågigt, ultraviolett ljus, som slår ut mikroorganismernas 
genetiska material så att de inte kan fortsätta föröka sig. UV-ljus används bland 
annat vid rening av vatten vid Ringsjöverket. En UV-anläggning håller på att 
uppföras även vid Vombverket och planeras vara klar 2022.

Figur 3. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2010 för blodburna 
infektioner
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tre fallen smittades i Asien.

Listeria
Endast nio listeriafall rapporterades 
under 2019, ett år utan noterade livs-
medelsutbrott i Skåne. Ålderssprid-
ningen gick från 45 – 90 år med en 
medianålder på 76 år.

Giardia
Även giardiakurvan följer pulka-
backen ner från Vedema Hall och det 
börjar bli länge sedan vi såg något 
större utbrott. Trots fynd i förskole-
miljö ses sällan smittspridning. Fall 
av inhemsk spridning i Skåne sker i 
stället till största delen inom familjen, 
eller, i enstaka fall, som sexuell smitta 
mellan män som har sex med män. 
Under 2019 rapporterades totalt 117 
fall av giardia varav 24 anmäldes som 
inhemskt smittade.

Cryptosporidium
De 50 fall av cryptosporidieorsakad 
enterit som rapporterades i Skåne 
under 2019 är en all time high. Vissa 
mer fågelassocierade cryptosporidie-
arter kan vandraren lätt sörpla i sig 
med kåsa ur förment fjällklara bäckar, 
medan andra är mer strikt humanpa-
togena. Här intill kan du läsa mer om 
de skånska cryptosporidierna.

BLODBURNA INFEKTIONER

Linjerna för hepatit B, C och hiv i 
figur 3 följer perfekt höjdkurvorna 
för de dramatiska slingorna runt  
Kullaberg. Här guidas vi vant av Ebba 
Titus, släkt i rakt nedstigande led till 
självaste Kullamannen. Förutom de 
slippriga stigarna på den vilda sidan 
och den resliga fyren visar hon mörka 
grottor med rysliga historier från det 
förgångna. Tack vare förebyggande 
verksamhet kan skåningarna numera 
känna sig trygga vid Kullen.

Hepatit B (figur 3)
Att endast tre fall av akut hepatit B 
rapporterades till Smittskydd Skåne 
under 2019 beror till mycket stor del 
på ett välsmort maskineri av vaccina-
tionserbjudanden till riskgrupper. Per-
soner som injicerar droger fångas upp 
för provtagning och vaccinations- 
erbjudande inom sprututbyte, sub-
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stitutionsbehandling och häkten och 
män som har sex med män (MSM) 
och partners till kroniska hepatit 
B-bärare erbjuds kostnadsfri vaccina-
tion inom vården. Dessutom erbjuds 
alla barn i Skåne sedan 1 februari 
2015 vaccin mot Hepatit B i samband 
med vaccinering vid 3, 5 och 12  
månaders ålder, utöver de vaccin som 
ingår i det svenska barnvaccinations-
programmet.
 De tre fallen som trots vaccinations- 
insatserna insjuknade i akut hepatit B 
var alla tre ovaccinerade trots att två 
av dem tillhörde riskgrupp. Alla tre 
var män som smittats heterosexuellt, 
två i Sverige av flickvänner med  
kronisk sjukdom och en utomlands.
 Hur många fall som rapporteras 
med kronisk hepatit B varierar fram-
för allt med migrantströmmar. 74 av 
138 (54 %) med kronisk hepatit B 
upptäcktes via screeningprogram men 
för 53 (38 %) uppgavs aldrig orsak 
till provtagning. Ytterligare sex per-
soner provtogs på grund av symtom 
men antikroppsprofilen på hepa-
titsvaren antydde kronisk infektion.

Hepatit C (figur 3)
Cirka 10 % fler fall av hepatit C 
anmäldes 2019 jämfört med 2018 
(180 mot 163). 123 (68 %) var män 
och medianåldern 41 år. Vanligaste 
smittvägen var intravenöst missbruk 
men fortfarande upptäcks fall som 
smittats via transfusion av blod eller 
blodprodukter. I Sverige kontrolleras 
sådana transfusioner sedan 1992 men 
det dyker fortfarande upp enstaka 
personer som smittats innan dess 
eller som smittats utomlands. 2019 
uppgavs fyra personer ha smittats via 
blod eller blodprodukter, samtliga 
dessa i Sverige. Fråga därför gärna 
dina patienter om de erhållit blod-
transfusion före 1992 och erbjud i så 
fall provtagning.
 Innan effektiv behandling fanns 
tillgänglig var det inte ovanligt att he-
patit C-patienter förlorade kontakten 
med sjukvården. Över hela Sverige 
försöker nu smittskyddsenheterna 
åter lokalisera dessa personer för att 
erbjuda ny provtagning och behand-
ling via infektionsklinikerna. I Skåne 
påbörjades det arbetet under 2018 

men fortsatte även under 2019. 

Hiv (figur 3)
Under förra året rapporterades 46 
hivfall i Skåne, 27 män och 19 kvin-
nor. Det är en minskning med 34 % 
från toppnoteringen på 70 fall året 
innan. Av de 46 kom 25 (54 %) från 
annat land med känd infektion, fem 
bedömdes vara inhemskt smittade 
och resten diagnosticerades för första 
gången i Skåne men där smittöver-
föringen skett utomlands. Samtliga 
fem inhemskt smittade fall angav 
heterosexuell smittväg där två av dem 
hängde ihop epidemiologiskt. Av de 
utlandssmittade var smittan hetero-
sexuell i 16 fall, MSM i 17 fall,  
intravenöst missbruk i tre fall och 
mor-barnsmitta i tre fall. I ett fall 
uppgavs blodtransfusion och i ett fall 
saknas uppgift om smittväg.

SEXUELLT ÖVERFÖRBARA  

INFEKTIONER (STI)

Inspirerad av figur 4 har Agon Orre, 
strävsam stigfinnare i vandrings-
gruppen Kinky med Kånken, tagit oss 
med till Bjärabygget på Hallandsåsen. 
Efter en lätt utförslöpa börjar så 
stigningen mot Skånes högsta punkt. 
Vi följer gc-vägen stadigt uppåt och 
vid denna tidnings pressläggning har 
vi fortfarande inte nått krönet. Vilka 
hemska syner månde vänta där  
uppifrån? 
 

Gonorré (figur 4 och 5)
Agon Orre må vara spänstig i steget 
men lutningen på gonorrékurvan är 
bekymmersam och visar inga tecken 
till avmattning. Ökningen från 342 
fall 2018 till 386 fall i fjol motsvarar 
13 %. Det är dock fall med hetero-
sexuell smittväg, 89 män och 88 
kvinnor, som står för hela ökningen 
medan antalet MSM-fall är i paritet 
med 2018. Det är också inhemskt 
förvärvad smitta som står för den 
största ökningen vilket framgår av 
figur 5. 
 Ökningen är för männen störst i  
åldersgruppen 30–39 år (46 % 
jämfört med 2018) medan det för 
kvinnor sker en ökning i alla ålders-
grupper över 20 år om än från en 
betydligt lägre nivå. Antalet prov 
som analyseras vid Labmedicin Skåne 
ökade något från året innan. 

Klamydia (figur 4)
Förra året rapporterades 4 494  
klamydiafall i Skåne. Efter tre års 
successiv nedgång motsvarade fjol-
årets siffra en total uppgång med  

Figur 4. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2010 för sexuellt 
överförbara infektioner
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Figur 5. Gonorré i Skåne 2010 – 2019 efter smittväg och smittland
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Nyhet!
Under våren 2020 utökar Region 
Skåne sin e-tjänst för prov- 
tagning av klamydia och gonorré. 
Det kommer inom kort bli möjligt 
att beställa gratis hemtest för 
provtagning av både urin/vagina, 
svalg och ändtarm via 1177.se.

Tabell 3. Antalet fall, provtagna och incidens för klamydia i Skåne per åldersgrupp 
(2017 års siffror inom parentes)

15-19 år 20-24 år 25-29 år

Antal fall Antal 
prov-
tagna

Incidens Antal fall Antal 
prov-
tagna

Incidens Antal fall Antal 
prov-
tagna

Incidens

Kvinnor 720 
(611)

10 928 
(10 517)

1 985  
(1 735)

933 
(835)

18 917  
(19 185) 

2 402  
(2 105)

481 
(434)

17 828 
(17 614)

994 
(890)

Män 273 
(229)

2 140  
(2 200)

694 
(590)

660 
(647)

6 276  
(6 338)

1 612  
(1 584)

431 
(403)

5 839  
(5 850)

888 
(823)

Figur 6. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2010 för MRB i Skåne
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13 %, onekligen en sten i kängan. 
Även med hänsyn tagen till befolk-
ningsökningen ses en ökning för både 
kvinnor och män och i alla ålders-
grupper. Störst är ökningen bland 
pojkar 15-19 år (18 %) trots att  
antalet provtagna vid Labmedicin 
Skåne minskat något i denna grupp 
(tabell 3). Totalt sett ökade emellertid 
provtagningen något, med 2,6 %, 

men det var bland personer 30 år 
eller äldre som ökningen var mest 
uttalad, +5,1 %. Antalet provtagna 
beräknas fortfarande på siffror från 
Labmedicin Skåne. Privata laborato-
rier har dock börjat ta sig in på  
marknaden och även om vi inte har 
tillgång till antalet analyserade prov 
från dessa kan andelen positiva prov 
ge en fingervisning. År 2017 rapporte-

rades 1,4 % av alla positiva klamydia- 
prov från privata laboratorier. 2018 
hade andelen ökat till 2,0 % och ifjol 
kom 5,0 % av alla positiva provsvar 
från privata lab. Om man bara ser till 
de positiva proverna är det framför 
allt i gruppen män 25 år eller äldre 
som de positiva klamydiatesterna 
från privata laboratorier ses. Samti-
digt ses i denna grupp en ökning med 
2,7 % i antalet prov analyserade vid 
Labmedicin Skåne så ökningen i kla-
mydiaanalyser vid privata laboratorier 
sker inte nödvändigtvis på bekostnad 
av provtagning via de kostnadsfria 
alternativen.
 Den i allt dominerande smittvägen 
är som tidigare den heterosexuella 
men antalet smittade bland män som 
har sex med män, MSM, fortsätter 
att öka, om än marginellt. Förra året 
rapporterades 248 fall jämfört med 
244 fall året innan men den längre 
trenden följer lutningen uppför  
Hallandsåsen.
 Medan kvinnorna provtar sig i 
ungefär lika stor utsträckning med 
anledning av kliniska symtom, i sam-
band med preventivmedelsrådgivning 
eller som led i smittspårning, fångas 
nästan hälften av killarna i smittspår-
ning och 25 % på grund av symtom. 
Precis som tidigare är alltså utma-
ningen att få fler sexuellt aktiva killar 
till provtagning.

Syfilis (figur 4)
Av de 32 syfilisfall som rapporterades 
i Skåne 2019 bedömdes 18 vara  
smittade i Sverige. Ytterligare elva var 
smittade inom EU och en vardera i 
Asien, Afrika och Sydamerika. 31 av 
de 32 var män med medianåldern  
37 år och 29 uppgav MSM-smitta. 
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ANTIBIOTIKARESISTENTA BAKTERIER 

(MRB)

Emma Reesa är vår ciceron vid  
Stenshuvud. Hon är vice ordförande 
i ortopedteknikernas vandringsföre-
ning Fotgängarna med det djupt 
filosofiska mottot: ”Ur vandringsled 
är tiden”. Flyfotad susar hon upp på 
toppen där vi med lätt svindel över-
väger den klokaste strategin för att ta 
oss tillbaka ner igen.

MRSA (figur 6)
Utsikten från Stenshuvud är betagande 
och Hanöbuktens blå böljor ser för-
föriska ut. Men vi vet inte vad som 
döljer sig där under. Som man provtar 
får man svar skulle man kunna säga 
och nedgången i antalet MRSA-fall 
från 592 år 2018 till 543 ifjol är till 
stor del en följd av ändrade smitt-
spårningsrutiner kring kända fall. 
Antalet kliniska fall visar dock ingen 
avmattning, 272 fall 2018 och 311 fall 
2019. Procentuellt är den ökningen, 
14 %, till och med något högre än 
från 2017 till 2018, 11 %.
 MRSA är framför allt en samhälls-
smitta och de förebyggande åtgärder-
na är i allt väsentligt koncentrerade 
till omsorg och sjukvård. Att 64 fall 
bedöms vara smittade i vården i  
Sverige är måhända en avundsvärt låg 
siffra i ett internationellt perspektiv 
och visar ett gott betyg till persona-
lens hygienrutiner, men nog finns där 
även fortsatt en förbättringspotential 
med våra högt ställda mål i Skåne. 

Vancomycinresistenta enterokocker 
(VRE; figur 6)
Även VRE-kurvan har strävsamt stre-
tat sig upp på Stenshuvud även om 
talen är betydligt lägre än för övriga 
MRB och därmed mer exponerade 
för slumpen. Förra året anmäldes 20 
fall vilket ungefär motsvarar genom-
snittet för de fem närmast föregående 
åren. De flesta fallen har sitt smit-
tursprung i vård i sydöstra Europa 
men tre fall bedömdes vara smittade i 
Sverige, två av dessa i en konstaterad 
smittkedja på ett skånskt sjukhus.

Bakterier med Extended Spectrum 
Beta-Lactamase (ESBL; figur 6)
Under 2019 anmäldes 1 423 fall av 

ESBL i Skåne. Den långa uppåtgå-
ende trenden tycks därmed ha planat 
ut. Antalet kliniska isolat med ESBL-
bildande bakterier ligger fortfarande 
högt men ökningen har avstannat  
(1 136 fall 2019 jämfört med 1 148 
under 2018). Att totalantalet fall 
2019 är något lägre än 2018 kan 
således framför allt tillskrivas färre 
positiva fynd i screening.
 Flest fall upptäcks som tidigare i 
primärvården, vanligast i samband 
med provtagning vid misstänkt urin-
vägsinfektion. 

Bakterier med ESBL-CARBA
Under 2019 rapporterades 26 nya fall 
av ESBL-CARBA i Skåne. Det är mer 
än en fördubbling jämfört med året 
innan. Bara två av dessa fall bedömdes 
dock vara smittade i Sverige medan 
huvuddelen som tidigare smittats i 
Asien. Medianåldern var 59 år.

Pneumokocker med nedsatt  
känslighet för penicillin (PNSP)
Tre fall av PNSP och bara ett barn 
under 2019. Barnet gick inte på 
förskola, familjen provtogs och var 
negativ så, summa summarum, blev 
2019 ett lugnt PNSP-år.

LUFTVÄGSSJUKDOMAR

Papegojsjuka
En ovanlig invasion av ryska tallbitar, 
en papegojliknande släkting till 
korsnäbbarna, i vintras fick många 
fågelentusiaster att dra efter andan. 
Tio skåningar som gjorde just det i 
höjd med fågelbordet 2019 insjuk-
nade i papegojsjuka. Det är första 
gången denna sjukdom antecknas 
i tvåsiffriga tal och under vintern 
2018/19 rapporterades en ökande 
förekomst i hela södra Sverige. Vi kan 
emellertid helt avskriva att tallbitarna 
skulle ha något med saken att göra. 
Siffrorna i Skåne är för små men på 
nationell nivå ses en ansamling av 
fall vartannat år i december/januari. 
Vad detta beror på är ännu okänt 
men rengöring av fågelbord, särskilt 
inomhus och/eller med högtryckstvätt 
anses vara en riskfaktor.

Legionärssjuka
22 av de 27 rapporterade legionella-

fallen 2019 bedömdes vara inhemskt 
smittade. I princip varje inhemskt fall 
ger upphov till undersökningar av 
vattnet i bostad eller eventuell vårdin-
rättning där den drabbade bor. I cirka 
hälften av vattenundersökningarna 
som kommunens miljö- och hälso-
skyddsenhet genomförde, kunde  
legionellabakterier påvisas. På grund 
av att humanprov och vattenanalyser 
utförs vid olika lab, ibland utom-
lands, är det ofta omständligt och 
svårt att få till jämförande analys av 
stammarna. Endast i fyra av nio fall 
där växt kunde påvisas i vattenana-
lyserna kunde isolaten jämföras och 
endast i ett av dessa befanns stam-
marna vara identiska.

INVASIVA BAKTERIEINFEKTIONER

En bit upp på Söderåsen ligger det 
lite okända men dramatiska, näs-
tan norrländska, Traneröds mosse. 
Vandringsledare här är den timide 
men presumtivt koleriske dr. Henning 
O’Cook, respekterad ordförande i 
medicinska föreningen för invärtes 
beundran. Utan vidare förklaringar 
GASar han på, kulle upp och kulle 
ner utan att vi riktigt hänger med. 

Meningokocker (figur 7)
Sex fall av denna potentiellt livsfarliga 
sjukdom rapporterades under 2019. 
Lyckligtvis undveks dödsfall men en 
yngling insjuknade efter deltagande i 
en så kallad nollning på en gymnasie-
skola där mycket saliv utbyttes. En 
massiv informationskampanj kunde 
med skolans hjälp riktas till berörda 
och inga fler fall upptäcktes. Detta 
hade aldrig hänt om de gått ut och 
vandrat i stället.
 Åldern på de sex fallen, fyra män 
och två kvinnor, var 0 – 83 år med 
median 21 år. Tre av fallen visade 
sig insjukna i Neisseria meningitidis 
grupp B, två i grupp Y och en i  
grupp W. 

Invasiva pneumokocker (figur 7 och 8)
Kurvan för de invasiva pneumokock-
erna har planat ut efter en inledande 
nedgång sedan vaccin infördes i det 
allmänna barnvaccinationsprogram-
met 2009 (figur 8). De orsakande 
stammarna klassificeras efter pneu-
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Figur 7. Procentuella förändringar i förhållande till utgångsvärdet 2010 för invasiva 
bakterieinfektioner i Skåne
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Figur 8. Antalet fall av invasiva pneumokocker i Skåne efter åldersgrupp 2005 - 2019
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mokockens kapseltyp och man kan 
se att även om totalantalet fall inte 
minskar längre, minskar antalet fall 
som orsakas av de i vaccinet ingående 
typerna. I Skåne rapporterades 174 
fall under 2019, fyra av dessa klassifi-
cerades som meningit. Medianåldern 
bland fallen var 70 år.

Invasiva grupp A-streptokocker 
(iGAS; figur 7)
Efter en toppnotering med 150 fall 
2018 minskade antalet med en tredje-
del till 101 rapporterade fall 2019. 
Den exakta orsaken till detta är inte 
känd men vi vet att det finns en  
cyklicitet hos den typ, emm-1, som är 
särskilt associerad med svåra fall så-
som nekroticerande fasciit (NF) eller 

Streptococcal Toxic Shock Syndrome 
(STSS). Under året anmäldes elva fall 
av NF och två fall av STSS. 

SJUKDOMAR INOM BARN- 

VACCINATIONSPROGRAMMET

Skoskav är den armes lott, men det 
går att förebygga! Räkna inte med 
flockimmuniteten utan se till att vara 
förberedd om de farliga skorna kom-
mer. Denna vandringskänga delas ut 
av Tina Tuhkarokko, sekreterare i de 
ambulerande typografernas förening 
Vandringsstavarna.

Mässling
Försämrad immunitet i den europeiska 
befolkningen på grund av vikande 
vaccinationstäckning gör att den  

europeiska mässlingepidemin fort- 
sätter, framför allt i Frankrike, Italien, 
Bulgarien, Rumänien och Polen. Även 
utanför EU pågår lokala och regionala 
epidemier på många håll. Tack var 
god vaccinationstäckning i Sverige får 
enstaka importfall sällan någon sprid-
ning men varje fall genererar mycket 
smittspårnings- och förebyggande 
arbete. Av de sex fall som rapporte-
rades i Skåne under 2019 smittade en 
person som själv snappat upp smittan 
i Danmark, sina två ovaccinerade 
barn, två och tre år gamla. 

Kikhosta
Sedan kikhostevaccin på allvar åter-
infördes i det nationella barnvaccina- 
tionsprogrammet 1996 har antalet 
fall sjunkit dramatiskt. Antalet årliga 
fall har emellertid fastnat strax över 
100 och 2019 var därvidlag inget 
undantag. 130 anmälda fall var  
visserligen betydligt fler än de 95 året 
innan men i paritet med åren dessför-
innan. God spridning i några större 
familjer drog också upp siffran. Totalt 
insjuknade 13 barn under ett år, nio 
av dessa var under 3 månader och 
därmed ovaccinerade, ytterligare fyra 
i åldern 3-5 månader vilket innebär 
att de fått en dos vaccin och ett barn 
under tolv månader som fått två av 
tre vaccindoser.

Påssjuka
Endast tre påssjukefall fanns att skriva 
hem om i Skåne under fjolåret. En 
vaccinerad 40-åring smittades under 
resa i Sydafrika, en 8-åring med oklar 
vaccinationsstatus smittades i Asien 
och en 25-årig invandrare där vaccina- 
tionsstatus inte kunde fastställas  
smittades troligen i Sverige eller  
möjligen i Danmark.

ANDRA SJUKDOMAR I URVAL 

Tuberkulos
Sedan 2015/16, då många migranter 
diagnosticerades med tuberkulos, har 
antalet fall i Skåne minskat till de 
nivåer vi såg tidigare. De 58 fall som 
rapporterades under 2019 är helt i 
linje med den trenden. Ett fall av  
multiresistent tuberkulos rapporte-
rades.
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SMITTSKYDDSÅRET 2019

Fästingburen hjärninflammation 
(TBE)
Att vandra är i sig ingen risksyssel-
sättning men slår du dig ner i det 
höga gräset för en andhämtningspaus 
eller fikastund finns det riskområden 
för TBE i Skåne (figur 9). Vacker na-
tur i dessa riskområden finner du till 
exempel i Järavallen utanför Lands-
krona eller varför inte den kultur-
historiska Stenrundan vid Immeln?
 Under 2019 har 13 TBE fall rap-
porterats till Smittskydd Skåne. Av 
dessa är åtta definitivt smittade i  
Skåne. Två av dem vid Saxtorpssjöarna 
i anslutning till Järavallens ströv-
område vilket bekräftar förra årets 
identifiering av detta område som 
riskområde för TBE, fyra har smittats 
i nordöstra Skåne, ett fall öster om 
Stockamöllan och ett strax söder om 
Sjöbo. Ett fall som diagnosticerades 
i Halland har antingen smittats där 
eller möjligen utanför Hässleholm. 
Fem fall har smittats utanför Skåne i 
andra kända riskområden i Sverige. 

Malaria
Under fjolåret rapporterades 23 fall 
av malaria i Skåne, 17 av arten Plas-
modium falciparum, två av Pl. vivax 
och två av Pl. ovale. I två av fallen 
kunde orsakande art inte fastställas. 
Områdena där malarian överfördes 
var Västafrika (13 fall), Östafrika 
(3), Centralafrika (2), Södra Afrika 
(1) och Asien (3). För ett fall har inte 
angivits något smittland. 

Dengue
Efter en oväntat låg siffra 2018, bara 
fyra fall, får de 20 anmälda fallen 
2019 anses vara en mer normal siffra. 
Dengue fortsätter att öka i omfattning 
i redan drabbade länder, framför allt 
runt Indiska Oceanen och i Karibien, 
men området utökas ständigt. Brasi-
lien var hårt drabbat av Dengue un-
der 2019 och epidemin är långt ifrån 
under kontroll.

LÄS MER

Fördjupad statistik om varje diagnos finns på Smittskydd Skånes hemsida  
www.skane.se/smittskydd. 

Uppgifter om vandringsleder Skåne finner du på  
https://visitskane.com/sv/outdoors-adventure/vandring-i-skane 
eller www.skaneleden.se/

Nordöstra Skåne: Området från Ryssberget i öster till Hässleholm i väster och norr 
om Kristianstad och söder om Broby-Sibbhult.
Östra Skåne: Skogarna strax norr om Åhus.
Sydöstra Skåne: Området mellan Löderups strandbad och Mälarhusen,  
Sandhammaren och Hagestads naturreservat. Skogarna runt S:t Olof.
Mellersta Skåne: Skogarna strax öster om och sydost om Höör.
Västra Skåne: Järavallens strövområde.

Figur 9. Riskområden i Skåne
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COVID-19

SARS-CoV-2 – ännu ett coronavirus
Under årets sista timmar, till tonerna av nyårsklockans dån, gled en  
oinbjuden kronbeklädd gäst in och tog över hela estraden. Det var den  
31 december 2019 som WHO blev informerad om ett 40-tal personer som 
insjuknat i lunginflammation i staden Wuhan i Kina. Redan den 9 januari 
kunde man presentera genetiska data som visade att det rörde sig om ett 
nytt coronavirus med nära släktskap till SARS-coronavirus (SARS-CoV) 
vilket orsakade en epidemi 2002-2003.

TEXT: Birgitta Holmgren

HÅLL DIG UPPDATERAD

Då pressläggnings- och distribu-
tionstiden av epi skåne är flera 
veckor kan vi inte här publicera 
råd och tips för sjukvårdsprofes-
sionen. Följ därför råd och anvis-
ningar på Region Skånes intranät, 
https://intra.skane.se/coronavirus 
och på Smittskydd Skånes hem-
sida, www.skane.se/smittskydd.

Coronavirus är en stor familj av så 
kallade RNA-virus, dvs. virus vars 
arvsmassa består av RNA, och de är 
de största RNA-virus vi känner till. 
Namnet coronavirus kommer av viru-
sets utseende i elektronmikroskop då 
viruspartikelns karakteristiska ytpro-
teiner får den att se ut som en krona, 
”corona” på grekiska. Sedan det 
första coronaviruset upptäcktes på 
1930-talet har man hittat flera olika 
coronavirus hos en rad olika djur-
arter, både däggdjur och fåglar. På 
60-talet identifierade man de två första 
coronavirusen kapabla att orsaka 
infektion hos människa och under 
lång tid var det bara dessa två man 
kände till. Det dröjde sedan till 2003 
innan man upptäckte ytterligare ett 
coronavirus, SARS-CoV. SARS-CoV 
visade sig kunna orsaka allvarligare 
luftvägssjukdom än det två tidigare 
coronavirusen, vilka fr.a. var för-
knippade med övre luftvägsinfektion 
av lindrigare slag. Därefter dröjde  
det inte lång tid och man hittade  
ytterligare två humana coronavirus, 
vilka också huvudsakligen associeras 
med vanliga förkylningssymtom. År 
2012 var det dags igen. Ännu ett 
coronavirus kapabelt att orsaka svår 
luftvägssjukdom hos människa dök 
upp, vilket fick namnet Middle East 
Respiratory Syndrome Corona virus 
(MERS-CoV).

VIRUS OCH SJUKDOM DÖPS

Fram till slutet av 2019 kände vi 
således till totalt sex olika humana 
coronavirus när det nya viruset, som 
man gav det provisoriska namnet 
2019-novel Corona Virus (2019-
nCoV), dök upp i Wuhan. Efter att 
International Committee on Taxo-

nomi of Viruses (ICTV) som ansvarar 
för klassificering och namngivning 
av virus, tänkt till och analyserat ge-
netiska och fylogenetiska data, kom 
man fram till att viruset ska benämnas 
SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 
pga. sitt nära släktskap med andra 
SARS-CoV. Detta ska dock inte blan-
das ihop med namnet på själva sjuk-
domen som SARS-CoV-2 ger upphov 
till; covid-2019, vilket står för coro-
navirus disease 2019. Det uppstod en 
del förvirring när WHO, som har på 
sitt bord att namnge nya sjukdomar, 
officiellt deklarerade att sjukdomen 
ska heta covid-19, då det råkade ske 
samtidigt som virustaxonomigruppen 
gjorde sitt uttalande om namnet på 
viruset. 
 Hur mycket vet vi då om sjukdomen 
covid-19 i förhållande till de symtom 
som de andra humana coronavirusen 
kan orsaka? 
 Det enda vi med säkerhet vet är 
att vi inte vet allt. Situationen är 
föränderlig och nya fakta inkommer 
dagligen (situation reports*). Just 
idag, 1/3, beräknas antalet fall globalt 

till 87 137, varav 7 169 utanför Kina. 
Förhoppningsvis kommer vi att senare 
kunna foga ihop bit efter bit kring 
epidemiologi, klinik och immunitet 
och få hela bilden klarlagd. För att nå 
dit och tillskansa sig den nödvändiga 
kunskapen krävs ett idogt samarbete 
mellan alla berörda aktörer. WHO 
har lanserat en global plattform för 
insamling av klinisk data. En nyligen 
publicerad rapport** baserad på drygt 
44 000 laboratorieverifierade fall, fann 
majoriteten av patienterna i ålders-
spannet 30 till 79 år (87 %). Endast  
1 % var 9 år eller yngre, 1 % 10 till 
19 år och 3 % 80 år eller äldre. 

STORT SPEKTRUM AV  

ALLVARLIGHETSGRAD

Majoriteten, 81 %, hade en mild till 
måttlig sjukdomsbild, omfattande 
både pneumoni och icke-pneumo-
niska manifestationer. En allvarlig 
sjukdomsbild sågs hos 14 %, med 
dyspné, takypné (≥30 andetag/minut), 
desaturation (≤93%) och/eller lung-
infiltrat över >50% av lungfälten 
inom 24-48 timmar). Hos 5 % fanns 
kritiska symtom, såsom respiratorisk 
svikt, septisk chock och/eller multi-
organsvikt. Mortaliteten hos de kritiskt 
sjuka har rapporterats vara över 50 %, 
medan den totala dödligheten bland 
fall (overall case-fatality rate, CFR) i 
covid-19 beräknades till 2,3 %. Inga 
dödsfall sågs bland dem som var 9 år 
eller yngre, medan dödligheten i ål-
dern 70-79 år låg på 8,0 % och bland 
dem över 80 år på 14.8 %.
 Andelen med helt asymtomatisk 
infektion, utan att infektionen fort-
skrider till en tydlig sjukdomsbild är 
inte klarlagd, inte heller till hur stor 
del de asymtomatiska fallen bidrar till 
att driva epidemin framåt. 

*https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/situation-reports

** Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of 
and Important Lessons From the Corona-
virus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak 
in China: Summary of a Report of 72 314 
Cases From the Chinese Center for Disease 
Control and Prevention. JAMA. Published 
online February 24, 2020. doi:10.1001/
jama.2020.2648
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UTBILDNING SMITTSKYDD OCH VÅRDHYGIEN 

Intresserad av att utbilda dig inom 
smittskydd och vårdhygien?
I dagsläget finns två magisterutbildningar inom smittskydd och vårdhygien, en i Skövde 
och en i Göteborg. Båda är distansutbildningar som går på halvfart under fyra terminer 
men med olika studieupplägg. På Skövde högskola bedrivs studierna på distans via  
högskolans digitala lärplattform Canvas, samt med ett fåtal obligatoriska träffar på  
campus i Skövde. Vid Göteborgs universitet omfattas varje termin av fyra Campus-veckor 
i VGR:s lokaler på Nya Varvet i Göteborg. I mellanperioden arbetar studenterna hemma 
med videoföreläsningar, hemuppgifter och datorbaserade quiz.

TEXT: Lotta Ekström

Spridning av smittsamma mikroorga-
nismer och den snabba utvecklingen 
av antibiotikaresistens är ett hot mot 
människors hälsa och medicinska 
framsteg. Detta ökar behovet av både 
kunskaper och färdigheter inom om-
rådet smittskydd och vårdhygien hos 
yrkesverksam hälso- och vårdperso-
nal, men också inom tandhälsa och 
djurhållning. Några aktuella exempel 
är en ökad global spridning av mul-
tiresistenta bakterier samt epidemier 
av olika slag. Den geografiska rörlig-
heten bland världens människor ökar, 
vilket kan medföra ökad risk för 
smittspridning. Vårdrelaterade infek-
tioner (VRI) är den vanligaste vård-
skadan på svenska sjukhus vilket gör 
arbetet med att minska smittspridning 
och uppkomsten av VRI till en av de 
viktigaste patientsäkerhetsfrågorna 
inom såväl hälso- och sjukvård som 
kommunal vård och omsorg.

MAGISTERPROGRAMMET I SKÖVDE

Magisterprogrammet Folkhälsoveten-
skap: smittskydd och vårdhygien vid 
högskolan i Skövde startade 2017. 
Utbildningen är en vidareutveckling 
av diplomprogrammet vid Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap 
(NHV) och syftar till att ge en bred 
förståelse för folkhälsovetenskap, 
med spetskompetens inom området 
smittskydd och vårdhygien. Studen-
ten får kunskaper och färdigheter 
som krävs för kvalificerade arbeten 
på lokal, nationell och internationell 
nivå inom områden som berör folk-
hälsa med särskilt fokus på förbyg-
gande av smittsamma sjukdomar och 
vårdrelaterade infektioner.
 Utbildningen har folkhälsoveten-
skap som huvudämne, och därutöver 
även kurser inom biomedicin. Studi-
erna omfattar, utöver smittskydd och 
vårdhygien, även mikrobiologi, anti-

biotikaresistens, immunologi, vac-
cinologi, infektionsepidemiologi samt 
hälsofrämjande arbete. Utbildningen 
avslutas med att studenten skriver 
en magisteruppsats. Hittills har två 
kullar tagit sin examen i magister-
programmet. Examensarbetena har 
berört ämnen som; kunskap om anti-
biotikaanvändning både hos allmän-
het och hos vårdpersonal, riskfakto-
rer och spridning av multiresistenta 
bakterier, kunskap om hur man bry-
ter smittvägar både inom slutenvård, 
psykiatrisk vård, kommunal vård och 
omsorg och inom personlig assistans 
samt om vattenkvalitet i dentala en-
heter inom tandvård. Uppsatserna 
finns publicerade i Digitala Veten-
skapliga arkivet, DiVA.
 Den 21 januari startade den 4:e 
kullen och Susanne Wiklund, vårdhy-
gien Stockholm finns nu också med 
som adjungerad lektor och program-
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JURISTENS KRÖNIKA

TEXT: Peter Gröön

Incidensen och folkhälsa
Epi skånes husjurist är nu tillbaka men sin spalt där han fritt  
resonerar kring legala spetsfundigheter i tiden. Den här gången 
ger han sig i kast med högst epidemiologiska begrepp i en vid-
sträckt spaning över sundet, integriteten, smittspårningen och  
omsorgen om skattebetalarna.

15#3/2019 epi skåne

Sverige har en omfattande smitt-
skyddslagstiftning. För diger tycker 
vissa, andra tycker att den är ganska 
slapp. Ta till exempel att en patient 
med klamydia måste informera och 
skydda sina partners vid sexuellt 
umgänge. Jämfört med andra länder, 
till exempel Danmark, uppfattas den 
informationsplikten som långtgående, 
och kanske integritetskränkande, 
medan andra tycker att någon med 
klamydia borde förbjudas att ha sex 
under behandlingstiden. Samma sak 
med behandling: Enligt lagstiftaren 
kan samhället inte kräva att en pa-
tient med allmänfarlig sjukdom, till 
exempel smittsam tbc, tvingas till 
behandling, oavsett hur dödlig eller 
smittsam sjukdomen är. Men perso-
nen får inte riskera att smitta någon 
annan. 
 Att på nationell nivå visa vilka 
åtgärder som har effekt – dvs. färre 
fall - oavsett lagstiftning, är dock 
knepigt då det är svårt att hitta 
något att jämföra med. Men ta till 
exempel smittspårning. I Sverige är 
den tvingande för både patient och 
vårdgivare att medverka i, respek-
tive genomföra. Kan nyttan av den 
svenska smittspårningslagstiftningen 
mätas? Har den effekt? Blir det färre 
fall? Här tar jag mig friheten att 
göra en högst ovetenskaplig jäm-
förelse med mazurkornas hemland 
och mitt favoritgrannland, Danmark 
där smittspårning - till skillnad från 
Sverige – inte är tvingande.

JÄMFÖRELSE MED DANMARK

Som tur är har både Sverige och 
Danmark utmärkt statistik för  
klamydia, gonorré och hivföre-
komst. Låt oss därför sparka igång 
denna spaning! 
 Först vill jag introducera principen 
incidens: detta ett kärt begrepp för 

att kunna jämföra förekomsten av 
en viss sjukdom i en viss population. 
Danmark hade 33 415 klamydiafall 
år 2018, vilket ger en incidens på 
577 fall per 100 000 invånare. I 
Sverige hade vi samma år 31 989 
fall vilket ger en incidens på 312. 
Bara det faktum att vi har ungefär 
lika många fall är intressant, med 
tanke på att Sverige är 2 x Danmark 
i folkmängd. Gällande gonorré hade 
Danmark 3 072 personer som blev 
infekterade 2018 vilket ger en  
incidens på 53 och Sverige 2 715 
fall vilken ger en incidens på 27 fall 
per 100 000 invånare. Hiv slutligen, 
är svårare att jämföra eftersom vi 
har delvis olika parametrar för att 
beskriva incidens för hiv i respektive 
land. Återkommer med det. Sålunda 
är det lägre incidens i Sverige gällande 
både klamydia och gonorré och det 
trots - eller snarare tack vare – att vi 
i Sverige försöker leta upp varenda 
positiv hen för att få stopp på smitt-
spridningen.

FOLKHÄLSOEFFEKTER

Men hur var då med smittspårningens 
effekt? Jag sa ju att spaningen var 
ovetenskaplig så jag vet inte. Men 
att leta upp så många kontakter 
(partners) som möjligt, att ge dem 
chans till tidig testning och behand-
ling, med så få senkomplikationer 
som möjligt - och samtidigt stoppa 
smittspridningen – verkar ju inte 
vara fel. I vart fall inte för folkhälsan.
 Summa summarum. Sverige har 
ett strikt regelverk för kontroll av 
smitta. Inte för många smittskydds-
åtgärder (jo, tycker vissa), inte för få 
(jo, tycker andra), men framför allt 
ska alla åtgärder vara proportioner-
liga i förhållande till syftet, det vill 
säga lite svenskt lagom mycket!

ansvarig tillsammans med Kristina 
Carlén, adjunkt inom folkhälsoveten-
skap. Programmet hade det största 
söktrycket någonsin under sina fyra 
år med 88 sökanden på 30 platser, 
berättar Kristina Carlén. Varje kurs 
erbjuds även som fristående kurs. 
Mer information finns på: www.his.se/

MAGISTERUTBILDNINGEN I GÖTEBORG

Nordisk magisterutbildning i smitt-
skydd och vårdhygien startade hösten 
2019 i Göteborg. Uppdragsutbild-
ningen ges på initiativ av Nordiska 
Ministerrådet och är öppen för sö-
kande från de nordiska länderna 
(Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige).
 Den första terminen ger en mikro-
biologisk grund och fokuserar på 
olika smittspridningsvägar för de 
patogena mikroberna, hur interaktio-
nen mellan mikrob och immunsystem 
orsakar både infektionssymtom och 
immunitet. Ett annat fokus är verk-
ningsmekanismerna hos våra vanligaste 
antibiotika och hur resistens utvecklas. 
 Den andra terminen behandlar in-
fektionsepidemiologi och vaccinologi 
och innefattar praktiska räkneövning-
ar, liksom epidemiologisk terminologi 
och teori. Under den tredje terminen 
lär man sig smittskydd och vårdhy-
gien i praktiken och utbildningen 
avslutas med ett projektarbete. Hela 
utbildningen präglas av ett nordiskt 
perspektiv. Studenterna kommer från 
alla de nordiska länderna och ett 
viktigt syfte är att bygga nätverk och 
stärka den nordiska samverkan.
 Den första kullen studenter har just 
tenterat efter sin första termin.
– Det har gått fantastiskt bra, säger 
Ingegerd Alderberth, som är profes-
sor och överläkare i klinisk bakterio-
logi och examinator för kursen.
 Runt 35 studenter tas in på utbild-
ningen en gång per år, på hösttermi-
nen. Man kan antigen gå utbildning-
en som uppdragsutbildning, alltså att 
arbetsgivaren betalar, eller som del i 
Göteborgs universitets ordinarie kurs-
utbud. Söktrycket har varit högt. Mer 
att läsa finns på: https://biomedicine.
gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/
smittskydd 
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Anna Lunde och Åsa Petersen, hygiensjuksköterskor på 
Vårdhygien Skåne har i samarbete med koncerninköp tagit 
fram en guide vid val av undersökningshandskar i nitril. 

Handskguide
– användningsområde och hantering

Så här tar du på och av handsken

1.
Sprita av händerna enligt regler 

för basal hygien.

1.
Ta tag om utsidan av kragen 

med motsatt handskförsedd 

hand och dra av handsken.

2.
Ta ut en handske från 

originalförpackningen 

genom att, om möjligt,  

ta tag i handskens krage.

2.
Håll den avtagna handsken i 

handskförsedd hand.

3.
Håll handsken i kragen med ena 

handen och för ner fingrar och 

tumme från den andra handen i 

handsken.

3.
Glid in med fingrarna på 

den oklädda handen under 

kragen på den kvarvarande 

handskens krage.

4.
Dra upp handsken över  

handleden och undvik samtidigt 

att fingerspetsarna penetrerar 

handsken.

4.
Dra av den andra handsken 

över den första handsken.

5.
Ta ut nästa handske från för-

packningen med den handskfria 

handen på 

samma sätt som tidigare, 

genom att ta tag om kragen.

5.
Släng handskarna i lämpligt 

avfallskärl.

6.
Håll handsken i kragen med 

den handskförsedda handen 

och dra på handsken upp över 

handleden.

6.
Sprita av händerna enligt 

regler för basal hygien.

Ta PÅ handsken

Ta AV handsken

Koncerninköp, januari 2020

Guide undersökningshandskar i nitrilSelefa Sense
Längd 24 cm Texturerade fingertoppar

 · Patient- och tandvård · Städning LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd
<10 min
Ej testad
Ej testadAbena ClassicLängd 24 cm

Mikrotexturerade fingertoppar

 · Patient- och tandvård · Provtagning
 · Städning
 · Ytdesinfektion

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
10 min

<31 min
<240 minEvercare Satin x-longLängd 29 cm

Texturerade fingertoppar

 · Patient- och tandvård · Cytostatika- och antiobiotikahantering · Analys- och provtagningsarbete · Städning
 · Ytdesinfektion

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
15 min
69 min

>480 minEvercare Safe x-longLängd 29 cm
Texturerade fingertopparKraftig

 · Patient- och tandvård · Cytostatika- och antiobiotikahantering · Analys- och provtagningsarbete · Diskning och rengöring av instrument · Städning
 · Ytdesinfektion

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
15 min
47 min

>480 minEvercare Safe ArmLängd 45 cm
Texturerad handflata och fingertopparExtra kraftig

 · Diskning och rengöring av instrument · Lämplig när extra lång handske behövs
 · Ytdesinfektion

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
<10 min
<40 min

<240 minAbena Excellent Låg DermaLängd 24 cm
Texturerade fingertopparEj standardhandske

 · Patient- och tandvård · Städning
 · Rekommenderas vid kontaktallergi för gummikemikalier

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
2 min

<22 min
<60 minEvercare LimeLängd 24 cm

Släta fingertopparEj standardhandske

 · Patient- och tandvård · Provtagning
 · Städning
 · Rekommenderas vid kontaktallergi för gummikemikalier

LIV Des +72 (etanol)DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol)Formaldehyd 37 %
<10 min
Ej testad
<10 min

Användningsområde
Genombrottstider

När ska jag använda handskar?Använd alltid handskar vid: · Risk för kontakt med blod, urin, avföring eller andra 
kroppsvätskor, · hantering av de flesta kemikalier, · beredning och administrering av vissa läkemedel 

t ex cytostatika, · rengöring av instrument.
Överdriven användning av handskar ökar risken för 
hudbesvär. Använd handskar enbart när det behövs 
och inte längre tid än nödvändigt.
Välj rätt handske för det arbete du utför och de 
kemikalier du arbetar med. Se mer information under 
handskrekommendation.

Hur använder jag handskar? · Efter tvätt och desinfektion ska händerna vara helt 
torra före handsken tas på handen. 

 · Kasta handsken direkt efter användning.  · Desinfektera aldrig handskarna. Desinfektionsmedel 
förstör den skyddande funktionen 

 · Handskar blir förorenade utanpå och sprider smitta 
på samma sätt som den obehandskade handen.  · Berör inte omväxlande smutsigt och rent, även om 

du använder handskar. Byt handskar mellan olika 
vårdmoment. 

 · Byt alltid handskar mellan patienter.

Besök vardgivare.skane.se/forbrukning för löpande produktinformation, produktkataloger, indragningar m m.

Länk till guiden finns på Vårdhygiens Skånes hemsida 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien/lankar/ 
under Interna länkar.


