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Smittspridare nr 1 2022 
Första halvåret 2022 har fortsatt att domineras av covid-19. Sedan 1 april klassas inte 
längre covid-19 som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Sedan maj månad 
har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder i världen och fallen 
ökar globalt. I övrigt har fall av andra infektionssjukdomar återgått till nivåer som 
innan pandemin sedan restriktioner gällande covid-19 togs bort i samhället.  
Vi kommer här att informera lite kortfattat om covid-19, apkoppor, men också om  
annat aktuellt inom smittskyddsområdet som kan vara av intresse.

Apkoppor

Apkoppor (engelska monkeypox) är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras 
mellan djur och människa. Viruset kan överföras från djur till människor vid nära kontakt. 
Det upptäcktes först hos apor och fick därför namnet apkoppor, men viruset sprids sanno-
likt via olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar. I naturen förekommer viruset 
troligtvis hos gnagare.  
Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus. Kunskapen om hur sjukdomen 
sprids är ofullständig. Ett känt sätt är genom kontakt med infekterade djur, men sjukdomen 
kan även spridas mellan människor. Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt 
med en person som är infekterad. Det är sannolikt att viruset kan ta sig in i kroppen via luft-
vägarna, via skadad hud (även små skador som inte syns) eller via slemhinnor.
Smittvägarna är inte helt klarlagda, men viruset sprids troligen via stora droppar från luftvä-
garna, via kroppsvätskor och vätska från blåsor. Det är inte helt klarlagt om viruset också kan 
spridas på andra sätt. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära kontakter hud mot hud med 
en smittsam person, utgör en särskilt hög risk. Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar men 
kan variera mellan 5 och 21 dagar.
Sedan våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder i världen. 
I de här fallen verkar överföring av virus framför allt ha skett via sexuella kontakter mellan 
män som har sex med män. Bekräftade utbrottsfall har rapporterats från flera olika länder 
i världen. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall fortsätter att öka. 
Fram till den 10 augusti i år har ca 31 800 fall rapporterats globalt och av dessa ca 17 800 fall 
från Europa.  Flest fall i Europa har setts i Spanien, följt av Storbritannien, Tyskland, Portu-
gal och Frankrike. Länkar till kartor över utbrottet från CDC och WHO nedan;
• https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
• https://extranet.who.int/publicemergency/
Totalt hade 123 fall av apkoppor bekräftats i Sverige fram till 10 augusti, fall har rapporterats 
från flera regioner med flest fall från Stockholm. Fallen har huvudsakligen utgjorts av män i 
åldrarna 20–65 år.



Apkoppor  forts.

Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka eller avlidit i det pågående utbrottet av apkoppor i icke-endemiska länder.  
Den 23 juli beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet utgör ett internationellt hot mot människors hälsa 
(PHEIC). Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den  
Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO. Folkhälsomyndigheten har med anledning av det pågående  
utbrottet av apkoppor i världen tagit fram utbrottspecifikt stöd för åtgärd och provtagning av misstänkta fall för sjukvården. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/apkoppor-internationellt-maj-2022-/
for-personal-inom-vard-och-omsorg/

Okänd hepatit hos barn
Under våren noterades ovanligt många fall av akut hepatit 
med okänd orsak hos barn under 16 år. Fram till 28 juli 2022 
hade 508 fall från 21 länder i Europa rapporterats och av 
dessa 12 fall från Sverige. Majoriteten av barnen har varit 
under fem år (76,6%). Det finns en misstänkt koppling till 

adenovirusinfektion och av de prover som undersökts kun-
de adenovirus påvisas hos 54,5%. En trend av minskning 
av antalet fall has setts under juni och juli. Okänd hepatit 
hos barn monitoreras noggrant och undersökningar för att 
kartlägga bakomliggande orsaker fortsätter. 

Aktuellt om covid-19
Covid-19 pandemin har pågått sedan mars 2020 med dis-
tinkta faser där nya varianter har uppkommit. Topp av anta-
let fall i Västerbottens sågs vecka 4 med nästan 5000 fall (Fi-
gur 1). Provtagning av allmänheten upphörde 9 februari och 
därefter minskade också antalet påvisade positiva fall stadigt, 
men smittläget i samhället var sannolikt högt veckorna efter. 
Smittspridningen under april-maj låg på relativt låga nivåer 
med lägre andel positiva av de som testades. Sedan början av 
2022 har omikron varianten varit dominerande och helt tagit 
över.  

Omikron-vågen har utgjorts av olika varianter av omikron 
där BA.2 var dominerade fram till vecka 22, efter vecka 22 
har BA.5 snabbt tagit över och är nu dominerade följt av 
BA.3 och BA.4. Spridningen av BA.5 har medfört en ökad 
smittspridning som följts fler fall sedan vecka 24 (Figur 1b). 
Antalet positiva av de som testas ligger på relativt hög nivå 
på ca 25–35 %. Trots en ökad smittspridning är belastningen 
på vården pga covid-19 på låga nivåer. 
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Figur 1A) Covid-19 fall sedan start av pandemin fram till vecka 31 2022. B) In zoomning av fall per vecka sedan 
vecka 10 2022 till höger. 



Covidvaccin
Sedan starten av vaccinationer mot covid-19 i årsskiftet 
2020/2021 har 91% av västerbottningarna från 12 års ålder 
vaccinerats med två doser vaccin och 73 % av alla 18 år 
och äldre har vaccinerats med tre doser och 84 % av alla 
65 år och äldre har fått fyra doser vaccin i Västerbotten. 
Vaccinationerna har minskat sjukdomsbördan, men SARS-
CoV-2 viruset cirkulerar fortfarande och nya varianter och 
viruset uppkommer. Skyddet av vaccinationerna, särskilt hos 
de äldre sjunker med tiden och inför senhöst och vintern 
2022/2023 bedöms att en höstdos behövs för att erbjuda ett 
bra skydd mot allvarlig sjukdom till följd av covid-19. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att höstdosen 
erbjuds baserat på ålder, där de äldsta erbjuds vaccin först. 
Alla 18 år och äldre som inte tagit sin tredje dos rekommen-
deras att ta den under hösten och en andra påfyllnadsdos 
(dos 4), rekommenderas alla från 65 år och riskgrupper över 
18 år. 

Personer 18–64 år bereds möjlighet till vacci-
nation med höstdos utifrån rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten. 
Start för vaccinationer gällande höstdos för 
personer 65 år och äldre samt riskgrupper 18 
år och äldre är den 1 september. 
De vacciner som finns att tillgå för vaccination mot covid-19 
är mRNA vaccinerna Comirnaty, och Spikevax samt prote-
invaccinet Novavax. Uppdatering av vaccinerna till bivalenta 
vacciner för att täcka omikronvarianterna väntas att komma 
under senhösten (oktober/november). Nuvarande vacci-
ner ger fortsatt ett bra skydd mot allvarlig sjukdom mot de 
cirkulerande varianterna av covid-19. Uppdaterade vacciner 
förväntas att ge ett bättre skydd mot infektion och framför 
allt mot svår sjukdom till följd av covid-19. 

   

Influensasäsongen 2021/2022
Säsongen 2021-2022 var ovanlig med två influensavågor och 
en mellanperiod med mycket låg aktivitet under den mest 
intensiva smittspridningen av omikronvarianten av covid-19 
(Figur 2). Regionala skillnader finns, och för Västerbotten 
del sågs en andra influensavåg ovanligt sent för säsongen, 
där toppen nåddes i juni efter brännbollsyran (Figur 3).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 3. Influensafall i Västerbotten 
säsongen 2021/2022.

Figur 2. Influensasäsonger  
i Sverige de senaste fem åren. 



Influensavaccination säsong 2022/2023
Förändring av riskgrupper gäller från hösten 2022 då gravida 
rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 från ti-
digare efter vecka 16. Instabil astma är tillagt som riskgrupp. 
Annars gäller samma riskgrupper som tidigare. Officiell start 
av vaccinationer 8 november. 

Campylobakter
En ökning av campylobakterfall has setts under sommaren 
där en koppling ses till kyckling, utlandsresor samt resor 
inom Sverige och framför allt fjällen där personer bedöms 
smittade efter intag av vatten från fjällbäckar/sjöar. Fler 
fall än under första halvåret förra året men på lägre nivå än 
innan pandemin.  Inga utbrott har kunnat identifieras. 

Vaccinationstäckning barn 
I vaccinationsstatistik från folkhälsomyndigheten för 
2-åringar i Västerbotten 2021 hade över 95 % fått minst 
tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, 
pneumokocker och hepatit B och en dos av MPR-vaccin.  
Viktigt att alla vaccinationer enligt Barnvaccinationspro-
grammet fortsätter som vanligt för att bibehålla den goda 
vaccinationstäckningen för att förhindra utbrott i dessa 
sjukdomar. 

Antibiotikaförskrivningen ökar 
I den senaste kvartalsrapporten från juli 2022 har förskriv-
ningen av antibiotika i Sverige ökat jämfört med samma 
period året innan (1 juli till 30 juni). Försäljning ökade 12 % 
i riket och ökade med 12 % i Västerbotten. 
I Västerbotten förskrevs 204 recept/1000 invånare jämfört 

med 181 recept/1000 invånare året innan. Trots ökningen 
så ligger antalet recept på en lägre nivå än innan pandemin 
då 220 recept/1000 invånare förskrevs under perioden 1 juli 
2019-30 juni 2020. (Figur 4)
 

 
 

 
 

Figur 4. Antibiotikaförskrivning i Sverige 1 juli-30 juni från 2020 till 2022. 



Klamydia och Gonorré 
Antalet klamydia och gonorréfall under de första sex måna-
derna under 2022 ökade betydlig jämfört med samma period 
under 2021 och är nu tillbaka på samma nivåer som innan 
pandemin.  

Störst ökning ses efter att alla restriktioner i samhället gäl-
lande covid-19 togs bort i februari 2022. Det är fortsatt 
viktigt att testningen ökar i regionen och att alla som vill 
testa sig får göra det. 

Sorkfeber 
Under de första sex månaderna har 111 personer diagnosti-
serats med sorkfeber i Västerbotten. Flest sorkfeberfall har 
diagnostiserats längs kusten (Figur 5). Antalet sorkfeberfall 
är ovanligt högt för 2021/2022 vilket sammanfaller med 

ovanligt många sorkar i länet. Många fall noterades sista 
kvartalet 2021 och de två första kvartalen 2022 jämfört med 
de senaste 10 åren (Figur 6). 

 
 

 
 

 

Figur 5. Antal sorkfeberfall 
per kommun under perio-
den 1 januari-30 juni 2022.
 

Figur 6. Antal sorkfeberfall i Västerbotten per kvartal sedan 2011.



Legionella kyltorn
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår att en 
anmälningsplikt införs för kyltorn för att motverka och före-
bygga spridning av legionellabakterier. Myndigheterna före-
slår att en anmälningsplikt införs i förordningen (1998:889) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är att de 
kommunala tillsynsmyndigheterna ska få kännedom om var 
kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. 
Detta kommer att underlätta förebyggande tillsyn samt 
smittspårning vid eventuella sjukdomsutbrott av legionella.

Rotavirus
Rotavirus blev den 1 juli 2022 en anmälningspliktig sjukdom 
från laboratorier för att underlätta övervakningen av antalet 
fall nationellt. Vaccination mot rotavirus ingår sedan 2019 i 
barnvaccinationsprogrammet. 

Halvårsstatistik för perioden,1 januari-30 juni under åren 2018–2022 för de vanligaste  
rapporterade sjukdomarna.

Sjukdom 2018 2019 2020 2021 2022

Campylobacterinfektion 89 70 35 12 40

Salmonella 17 22 18 0 8

Covid-19 - - 696 14 905 28 439

ESBL-producerande 81 103 85 74 107

Giardiainfektion 54 14 19 15 16

Harpest 1 0 1 0 6

Hepatit B 9 16 6 6 5

Hepatit C 29 16 13 9 14

Hivinfektion 6 11 7 2 7

Influensa A 193 326 125 0 278

Influensa B 214 0 64 0 2

Klamydiainfektion 305 374 350 188 331

Gonorré 14 15 3 2 16

MRSA 45 59 46 41 41

Sorkfeber 37 32 5 16 111

Tuberkulos 5 8 3 7 9


