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Smittspridare nr 1 2022

Anmälningar till Smittskyddsläkaren i Region Västerbotten  
under 2021
I detta nummer presenteras statistik för de smittsamma sjukdomar som anmälts via 
Sminet under 2021. De siffror som presenteras är nyupptäckta sjukdomar under 2021 
som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (SML) som kan vara av allmänt 
intresse. I länet bor drygt 275 000 personer, varav cirka 80 % bor i kustkommunerna. 
Vissa justeringar i statistiken kan behöva göras i efterhand. Vad gäller covid-19, influ-
ensa, RSV och vinterkräksjuka diskuteras även nuvarande säsong. Naturligtvis finns 
ett visst mörkertal, dvs sjuka personer som inte provtar sig eller blir provtagna.

Sminet
Under hösten 2021 lanserades nya versionen av Sminet, Sminet 3, dit alla sjukdomar som 
går under SML anmäls. Ett observandum för er som gör kliniska anmälningar till Sminet är 
att det är viktigt att granska anmälningen innan den skickas in, då vi upptäckt ett antal som 
anmält fallen i sitt eget namn i fältet där patientens namn ska stå. Felet uppkommer av inställ-
ningar i webbläsaren med autofyll där namnet ändras per automatik när ni fyller i ert telefon-
nummer i ett senare steg i anmälningsprocessen. Detta resulterar i att anmälningen makuleras 
och måste göras om. 

Ukraina och människor på flykt
Många människor är på flykt på grund av kriget i Ukraina vilket kan medföra en ökad risk för 
spridning av vissa smittsamma sjukdomar. Människor på flykt från Ukraina erhåller tillfäl
ligt uppehållstillstånd som gäller under 1 år enligt EU-direktivet.. Flyktingar från Ukraina 
ska erbjudas en hälsoundersökning, men även vid andra situationer då flyktingar söker vård i 
Sverige är det viktigt att vara uppmärksam på förekomst av vissa infektioner. Ukraina har en 
högre förekomst av tuberkulos, HIV, hepatit C samt en högre förekomst av multiresistenta 
bakterier. Ukraina har en lägre vaccinationstäckning för covid-19, mässling och polio och 
har haft utbrott av både mässling och polio de senaste åren. Det är därför viktigt att se över 
vaccinationsstatusen och ge de kompletterande doser som behövs. Covid-19 vaccinations-
statusen är låg bland befolkningen med endast en tredjedel av befolkningen vaccinerad med 
två doser. Vaccinationsstatus för mässling gällande vuxna kan också behöva ses över. 
Tuberkulos är ett stort hälsoproblem i Ukraina och incidensen var 73 fall per 100 000 enligt 
WHO data från 2021. Ukraina har även ett stort problem med multiresistent tuberkulos, som 
utgör ungefär en tredjedel av fallen enligt data från WHO.
HIV prevalensen i Ukraina har ökat de senaste åren och ligger nu på cirka 0,9-1 % och av de 
som är diagnostiserade står drygt hälften på behandling enligt data från ECDC, att jämföra 
med Sverige där mer än 90% har behandling. Konflikt har pågått i östra delarna av Ukraina 
sedan 2014 och många människor från Östra Ukraina har varit på flykt i landet vilket kan ha 
påverkat människors tillgång till behandling negativt vilket sannolikt nu har förvärrats efter 
krigets utbrott i februari 2022. Hepatit C prevalensen är högre i Ukraina än i EU och upp-
skattas till 3,6 % att jämföra med snittet i EU på 1,5 %. 



Covidläget under 2021 och första månaderna av 2022
Förra året har till stor del präglats av Covid-19 där belastningen på vården med många inneliggande patienter som vårdads på 
länets sjukhus. Totalt diagnostiserades 20 323 personer med covid-19 i länet under 2021. Antalet fall per vecka sedan pan-
demins start återfinns i figur 1. Antalet positiva fall av covid19 låg på en stadig nivå kring 150300 fall per vecka under hela 
hösten. Den största smittspridningen under 2021 sågs i åldersgrupperna 10–59 år. En ny variant kallad omikron upptäcktes 
i Sydafrika under november 2021 och de första fallen upptäcktes i Västerbotten under december månad. Omikron är mer 
smittsam än tidigare varianter under pandemin och från vecka 52 sågs en skarp uppgång av fallen. Under vecka 3 noterades 
toppnotering under pandemin med nästan 5000 fall. 

Figur 1: Antalet covid-19 fall per vecka diagnostiserade under pandemin fram till vecka 11 2022.

Pandemin är inne i en ny fas
Den 9 februari gick pandemin in en ny fas då nästan alla 
restriktioner i samhället upphörde och rekommendationen 
till allmänheten att provta sig slutade att gälla.  Sedan pande-
mins start har drygt 700 000 prover analyserats i Västerbot-
ten fram till vecka 9. Sedan provtagningsrekommendationen 
ändrades provtas endast hälso- och sjukvårdspersonal vid 
symtom och provtagning sker av brukare med symtom på 
särskilda boenden samt av patienter på medicinsk indikation. 
Sjukfrånvaron pga covid-19 bland personal har varit hög 
under januari-mars och läget i vården har varit ansträngt. 
Sedan egenprovtagningen upphörde vecka 6 har antalet 
fall minskat varje vecka, mörkertalet uppskattas till högt. 
Smittläget bedöms i skrivande stund att ha lättat, vilket ses i 
en rejäl minskning av antalet fall och minskningen ses i alla 
åldersgrupper. 

Vi fortsätter att bevaka covid-19 och det sker en analys 
av virus från bland annat sjukhusvårdade patienter för att 
övervaka utvecklingen av virusvarianter. Från och med den 
1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningsplik-
tig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även 
fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har 
omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka 
av covid-19. Det aktuella läget för covid-19 i Västerbotten 
återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
Bekräftade fall i Sverige 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/


Covidvaccination
Under 2021 administrerades över en halv miljon covid-
19-vaccindoser i Västerbotten. Fem vacciner har godkänts 
under 2020/2021 av vilka tre har använts i Sverige. Det sista 
vaccinet Nuvaxovid från Novavax som godkändes i slutet av 
december 2021 användes i Västerbotten första gången vecka 
11. Detta vaccin är främst tänkt som ytterligare ett alternativ 
för primärvaccination av icke gravida personer 18 år och 
äldre som ännu inte vaccinerats. 

För aktuell info se hemsida: 
Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten

Till och med vecka 10 hade 92,6 % av länets invånare 12 år och äldre vaccinerats med minst en dos och 91 % hade erhållit två 
doser vaccin. 67,9 % av Västerbottningar 18 år och äldre hade erhållit tre doser vaccin. Västerbotten har landets bästa vac-
cinationstäckning vilket är mycket glädjande. 

Influensaläget
Influensasäsongen startade tidigare säsongen 2021/2022 jämfört med tidigare säsonger och toppen nåddes redan under 
vecka 50 (Figur 2). Influensaaktiviteten klingade av efter introduktionen av Omikron varianten av covid19 i december och 
influensaaktiviteten ligger på mycket låga nivåer sedan vecka 3. I Västerbotten har 119 fall rapporterats fram till vecka 11. Av 
de influensafall som subtypats i Sverige är det Influensa A (H3N2) som påvisats i 99%. En ökad influensaaktivitet noteras i 
Sverige sedan vecka 11,  men aktiviteten är fortfarande på relativt låga nivåer.  En tydlig ökning ses i övriga Skandinavien.

Figur 2: Influensaaktivitet i Sverige de senaste fem säsongerna.

Influensavaccination 
Intresset för influensavaccinering säsongen 2021–2022 var 
rekordhög och 74 % (52 % förra säsongen) av alla 65 år och 
äldre i Västerbotten vaccinerade sig. Det är en toppnotering 
för Västerbotten och mycket bra jobbat av alla som vacci-
nerat! Det har även i år varit stort intresse från vårdpersonal 
att vaccinera sig. Nytt för säsongen var att äldre på SÄBO 
erbjöds högdosvaccinet Efluelda.  

Vinterkräksjuka
210 fall av vinterkräksjuka har rapporterats mellan 
vecka 40 2021 och vecka 10 2022. Säsongen har 
varit som en normalsäsong. Förra säsongen var 
aktiviteten mycket låg, sannolikt beroende på de 
restriktioner i samhället som rådde gällande covid då. 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/


RSV
Starten för RSV-säsongen var ovanligt tidig och intensiv med start under senhösten där de högsta siffrorna för Västerbot-
ten rapporterades under vecka 43-51. Totalt har 851 fall rapporterats i Västerbotten sedan vecka 26 fram till vecka 11, 22 % 
av fallen har varit barn mellan 0-4 år. Sedan vecka 4 har antalet fall varit få och de sista veckorna har inga fall rapporterats. 
Säsongen i Västerbotten (Figur 3a) och i Sverige (Figur 3b) skiljer sig markant från tidigare säsonger där toppen normalt ses 
i slutet av februari. Vi fortsätter att följa RSV läget noggrant.

  A                      B              
Figur 3: A) RSV säsongen I Västerbotten 2021/2022, B) RSV säsongen i Sverige de fem senaste säsongerna. 

Lathund handläggning av smittsamma  
sjukdomar enligt SML
För att underlätta handläggningen av smittsamma sjukdomar 
enligt smittskyddslagen finns en lathund riktad till sjukskö-
terskor och läkare inom primärvården. Lathunden finns på 
första sidan www.regionvasterbotten.se/smittskydd 
- Lathund för hälsocentraler angående smittskyddslagen.

Strama (Antibiotika eller inte)
Antibiotikaförsäljningen mätt i recept per 1000 invånare 
ökade med 14,7 % under sista kvartalet 2021 jämfört med 
sista kvartalet 2020. Antibiotikastatistik - Kvartalsrapport 4 
2021 
Antibiotikaförskrivningen minskade i riket till 230 re-
cept/1000 invånare under 2021 från 237 recept/100 
invånare under 2020. Västerbotten har fortsatt lägst för-
skrivning av antibiotika i landet, under 2021 förskrevs 189 
recept/1000 vilket är en minskning på 6 % jämfört med 
året innan. För öppenvården finns Behandlingsrekommen-
dationer för vanliga infektioner framtagna av Strama och 
Folkhälsomyndigheten.

På hemsidan www.antibiotikaellerinte.se finns bra informa-
tion till allmänheten hur man ska tänka på antibiotika eller 
inte i samband med vanliga infektioner. Sidan är utarbetad i 
samarbete med Strama Stockholm och SKR (Sveriges kom-
muner och regioner). 

http://www.regionvasterbotten.se/smittskydd 
http://Antibiotikastatistik - Kvartalsrapport 4 2021  
http://Antibiotikastatistik - Kvartalsrapport 4 2021  
http://Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner
http://Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner
http://www.antibiotikaellerinte.se


Magtarminfektioner

Campylobakter 
Under året anmäldes 93 fall, jämfört med 107 fall året 
innan.  Antal smittade i Sverige var 84 (87 %). Majoriteten 
av utlandsmitta skedde i övriga Europa. I över hälften av fal-
len där misstänkt livsmedel angetts kunde kopplas direkt till 
intag av kyckling. Uppgift om misstänkt smittkälla saknades 
i 43 fall. 

Salmonella 
Det anmäldes 7 fall av salmonella. Året innan anmäldes 29 
fall. Antalet fall som var smittade i Sverige var 4 st (57 %). 
Giardia: Under året anmäldes 35 fall, jämfört med 30 fall 
året innan. Majoriteten var smittade utomlands. Giardia är 
en smittspårningspliktig sjukdom och alla hushållskontakter 
med symtom ska provtas. Provta även symtomfria perso-
ner i hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Alla 
bekräftade fall ska erbjudas behandling, även asymtomatiska 
bärare.

EHEC (Enterohemorragiska Escherichia coli) 
Under året anmäldes 10 fall jämfört med 15 fall under året 
innan. Nio (90%) var smittade i Sverige.

Cryptosporidium
Under året rapporterades tre fall, jämfört med 11 fall året 
innan. Alla var smittade i Sverige. Djurkontakt angavs som 
vanligaste smittkällan. 

Hepatiter

Hepatit B
Under 2021 anmäldes 12 fall i åldrarna 24–71 år vilket är i 
nivå med 2020. Två misstänkt smittade i Sverige. Ingen känd 
smittöverföring har skett i Sverige. Övriga smittade i Asien 
eller Afrika.

Hepatit C
Under året anmäldes 28 fall, jämfört med 10 under 2020 
och 29 under 2019. Det är en ökning jämfört med 2020 men 
i nivå med 2019. Antal provtagna patienter minskade en 
aning med 4,5 % under 2021 jämfört med 2020, med 5930 
protagna mot 5663 st.  I 24 fall (86 %) uppgavs Sverige som 
smittland. I hälften av fallen var anledning till provtagning 
screening i grupp med förväntad högre förekomst, i nio 
fall var det en annan anledning till undersökning och tre av 
fallen utreddes för sjukdomssymtom. Fallen var i åldrarna 
19-78 år. I hälften av fallen uppgavs intravenöst missbruk 
som smittväg, tre angav tatuering/piercing som orsak och 
fyra hade smittats via blodtransfusioner eller inom vården.

Årsstatistik över smittsamma sjukdomar i Västerbotten under 20

Sexuellt överförbara infektioner

Klamydia
Under 2021 anmäldes 523 fall i Västerbotten, jämfört med 
773 fall året innan, en markant minskning med 32 %. I hela 
landet minskade antalet fall med 9,7 %. 

Av länets klamydiafall var 292 (56 %) av juridiskt kvinnligt 
kön och 231 (44 %) av juridiskt manligt kön. Medianåldern 
för klamydiafall var 22 år, de flesta fallen återfinns i ålders-
gruppen 18–24 år. Smittspårning var orsak till provtagning i 
252 fall (48 %), symtom var orsaken i 87 fall (17 %), 79 per-
soner (15 %) provtogs av annan orsak, som till exempel test 
för säkerhets skull och 86 st (16 %) provtogs vid screening i 
grupp vid högre förväntad förekomst. Under 2021 togs 12 
650 klamydiaprover i Västerbotten att jämföra med 14 820 
prover under 2020, detta är en nedgång i provtagning med 
15 procent. Andel positiva av de som provtogs under 2021 
var 4,1 % att jämföra med 5,2 % under 2020.

Gonorré
Det anmäldes 9 fall under året, jämfört med 8 fall året.  
Av dessa smittades åtta personer i Sverige och en person  
i Centralamerika. 

HIV/AIDS
Under året diagnostiserades nio nya fall. Två misstänkt smit-
tade i Sverige och sju var smittade utomlands.
Syfilis: Tre fall rapporterades under 2021 vilket är samma 
antal som 2020. Två av fallen smittade i Afrika och en i 
Sverige.

Inhemska zoonoser (infektioner spridda från djur)

Harpest
Det rapporterades 34 fall under året, jämfört med 14 fall 
året innan. Fallen var spridda över hela Västerbotten. 

Sorkfeber (nefropathia epidemica)
Det anmäldes 92 fall, jämfört med 13 fall under 2020. 
Sorkfeberfallen var fördelade i åldrarna 16-87 år, och med-
elåldern var 53 år. Könsfördelningen var relativt jämn med 
48 fall bland män och 44 fall bland kvinnor. 78 procent av 
fallen var 40 år eller äldre. Flest fall sågs i kustkommunerna 
och Vilhelmina (Figur 4)

Figur 4: Antal fall av sorkfeber per kommun under 2021.



Barnsjukdomar som ingår i nationellt  
vaccinationsprogram

Kikhosta
Under året rapporterades endast ett fall, en drastisk minsk-
ning från 15 fall under 2020 och 62 fall under 2019. 

Multiresistenta bakterier  

ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)
Under året anmäldes 179 fall, jämfört med 163 under 2020. 
Vanligast var fynd i urin. Två fall med ESBL carba diagnos-
tiserades under 2021. 

MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) 
Under 2021 anmäldes 95 nya fall, jämfört med 83 fall året 
innan.  För de där smittland var angivet var 77 % procent 
smittade i Sverige.  

Pneumokocker med nedsatt känslighet  
för penicillin 
Under året rapporterades fem fall, jämfört med 3 fall året 
innan. 

VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) 
Under året inrapporterades fyra fall. 

Invasiva infektioner  
(infektioner i t.ex. blod eller likvor)

Pneumokockinfektion 
Det rapporterades 16 fall, jämfört med 17 fall under 2020. 
Uppgifter om vaccination saknas i de flesta fallen.

Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
Under året rapporterades endast sex fall, jämfört med 13 fall 
året innan. Invasiv streptokockinfektion kan vara ett livsho-
tande tillstånd som kräver omedelbar vård. Kännetecknas 
då ofta av ett mycket akut insjuknande med snabbt stigande 
temperatur, påverkat allmäntillstånd och så småningom 
sänkt medvetandegrad. GAS kan även leda till en allvarlig 
typ av mjukdelsinfektion med kraftig lokal muskelsmärta 
(nekrotiserande fascit) som leder till sönderfall av muskel-
vävnad. Vävnadsskadan kan bli mycket omfattande och 
kräver snabb kirurgisk behandling. 

Meningokockinfektion
Inga fall av invasiv meningokockinfektion har rapporterades 
under året, jämfört med två fall året innan. 

Haemophilus influenzae
Ett fall rapporterades under 2021. 

Övriga infektioner

Influensa A
Under 2021 rapporterades 72 fall att jämföra med 2020 rap-
porterades 125 fall att fall föregående år. Alla rapporterade 
fall är under nuvarande säsong 2021/2022 

Influensa B
Under 2021 rapporterades inga fall av influensa B. 

Tuberkulos
Under året diagnostiserades 9 fall med tuberkulos i länet, 
jämfört med 7 fall under 2020. 7 personer var smittade i 
Afrika, och två i Europa. Medianåldern var 30 år (17–61 
år). Fyra personer hade tuberkulos i lungorna, fyra personer 
hade lymfkörteltuberkulos och en i magtarmkanalen. Tre 
personer var höggradigt smittsamma vid diagnostillfället. 
Alla fall utom ett var laboratorieverifierat. 

Malaria
Två fall av malaria rapporterades, varav ett barn. Ett fall var 
P. falciparum och ett var P. vivax. 

Legionärssjuka 
Tre fall av legionärsjuka anmäldes under året i åldrarna 
35–69 år och samtliga var smittade i Sverige. För två av fal-
len återfanns Legionella i vattnet i bostaden.

Denguefeber 
Inga fall av denguefeber diagnostiserades under 2021. 



Statistik smittsamma sjukdomar diagnostiserade  
i Västerbotten de senaste fem åren 

2017 2018 2019 2020 2021

Mag-tarminfektioner

Campylobacter 268 189 (120) 163 (104) 107 (25) 93 (9)

Salmonella 50 32 (23) 39 (24) 29 (11) 7(3)

Giardia 57 (52) 88 (80) 32 (29) 30 (26) 35(28)

EHEC 4 44 (16) 27 (13) 15 (4) 10(1)

Yersinia 4 3 (0) 24 (2) 1 3

Cryptosporidium 15 18 (12) 17 (8) 11 (2) 3

Shigella 6 13 (13) 16 (12) 0 8(2)

Amöba 0 0 0 0 0

Hepatiter

Hepatit C 30 (3) 43 (11) 29 (3) 10(2) 28

Hepatit B kronisk 27 (27) 22 (22) 26 (26) 13 (13) 1

Hepatit B akut 3 (2) 1 (0) 0 0 0

Hepatit A 0 1 (0) 4 (4) 0 0

Sexuellt överförbara infektioner

Klamydia 684 623 798 773 523(28)

Gonorré 30 (11) 30 (9) 37 (13) 8 (2) 9(1)

Hiv 14 (14) 10 (10) 14 (12) 8 (8) 9 (7)

Syfilis 4 (2) 2 (0) 10 (4) 3 (2) 3(2)

Inhemska zoonoser (infektioner överförda från djur)

Harpest 1 9 53 14 34

Sorkfeber 28 78 49 13 92

Barnsjukdomar vaccinationsprogram

Kikhosta 13 24 (0) 62 (1) 15 (1) 1

Påssjuka 3 (2) 1(1) 2(1) 0 0

Mässling 0 1 (0) 0 0 0

Röda hund 0 0 0 0 0

Multiresistenta bakterier

ESBL 217 203 221 163 179

MRSA 65 (42) 89 (38) 105 (41) 83 (30) 95(

Pneumokocker med nedsatt känslighet för 3 (1) 11 (2) 13 (2) 3 5

VRE 0 95 (0) 6 (0) 0 4(3)

ESBL 3 (2) 1 (1) 3 (1) 1 2(2)

Invasiva infektioner (infektioner i t.ex. blod eller likvor)

Pneumokockinfektion 40 43 37 17 16

Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) 24 19 20 13 6
Meningokockinfektion 1 2 (1) 4 2 0

Haemophilus influenzae 8 3 3 0 1

Övriga infektioner

Covid-19 0 8548 (45) 20323

Influensa A 302 321 435 125 (1) 72(0)

Influensa B 84 214 0 64 (0) 0

Tuberkulos 15(15) 7 (7) 12 (10) 7 (7) 9

Malaria 4 (4) 7 (7) 6 (6) 3 (3) 2(2)

Legionella 4 (1) 6 (4) 5 (1) 3 (0) 3(0)

Denguefeber 0 1(1) 3 1(1) 0

  Inom parentes = smittade utomlands, * smittland saknas för 21 anmälningar av MRSA




