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Fall rabies 2015 Östergötland

• 35-årig man har köpt en hund i Sverige som bedöms insmugglad, 
troligen från Marocko.

• Jordbruksverket beordrar hemisolering av hunden i 8 veckor, vilket 
innebär att hunden inte får ha kontakt med andra hundar eller med 
andra än familjen som äger den. Den ska vara kopplad om den är 
utomhus och får inte träffa andra djur.

• Två veckor in på hemisoleringen insjuknar hunden och ägaren tar den 
till veterinär.

• Hunden bedöms kunna ha rabies och avlivas. Den skickas till SVA för 
rabiesdiagnostik



Fall rabies 2015 Östergötland

• Smittskyddsläkaren i Östergötland informeras.

• Vid samtal med hundägaren framgår att han inte följt 
hemisoleringsreglerna, utan tagit hunden till sin arbetsplats, ett 
fritids.

• 14 personer, inklusive hundägaren, har exponerats under de 13 dagar 
innan debut av sjukdomssymptom hos hunden, då den kan ha varit 
smittsam.

• Fyra personal på veterinärstationen har exponerats för den sjuka 
hunden.



Fall rabies 2015 Östergötland

• Av de som träffat hunden bedöms 7 personer behöva vaccin och 
immunglobulin.

• Man påbörjar postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin 
för dessa.

• Efter beställning av immunglobulin från apotek Scheele återstår en 
halv dos immunglobulin mot rabies i Sverige.

• Dagen därpå ringer SVA och meddelar att hunden inte har rabies.

• Man avbryter då vaccination för alla utom exponerad personal på 
veterinärstationen. 



Rabies smittämne

• Lyssavirus

• RNA virus familjen Rhabdoviridae

• Ger klassisk rabies - RABV

• European Bat Lyssa virus - EBLV

• Fladdermöss

• Antikroppar hos svenska fladdermöss, inte funnit virus
• Virus påvisats hos fladdermöss i Danmark, Finland och Norge

• Kan ge rabiesliknande sjukdom även hos människa



Rabies sjukdom

• Inkubationstid 3-6 veckor (5 dagar-1 år)

• CFR 100 %

• 15 personer har överlevt rabies sedan 1970. 

• 80 % av överlevande har fått svåra hjärnskador



Rabies sjukdom

• Virusreplikation vid bettet

• Sprids via perifera nerver till CNS

• Tidiga symtom med klåda/smärta från bettet

• Feber, sjukdomskänsla, tidiga encefalitsymtom

• Furiös alt paralytiskt form

• Svalgmuskelpares – vattuskräck



Rabies diagnostik

• LP, MR, EEG inte anmärkningsvärda fynd

• PCR saliv, hårfollikelbiopsi, liqvor, (hjärnvävnad)

• Serologi sent positiv



Rabies epidemiologi

• Varje år dör 55-70 000 personer i världen

• Afrika och Asien står för 95 % av fallen

• Ca 150 länder har human rabies

• Alla däggdjur kan få rabies

• 99 % av all human rabies orsakas av hundar

• 40 % av hundar blir slöa, inte aggressiva

• Fladdermöss i Nord och Sydamerika kan sprida RABV

• Ca 15 miljoner människor får postexpositionsprofylax varje år

• >99 % effektivt om givet på rätt sätt



Länder med rabiesfall hund-människa 2010-
2014



Sverige är rabiesfritt …men

• Senaste inhemska fallet på 1880-talet

• Senaste importfallet 2000 – Thailand

• Norskt fall maj 2019 efter resa till Filippinerna

• Rabiesfritt Västeuropa inkl Norden

• 4- 500 insmugglade hundar hittas i Sverige eller vid gränsen/år

• Man tror att det är 5- 10 ggr fler som smugglas in

• Sedan 2018 avlivas de som man tror kommer från högriskländer för rabies

• Mårdhundar



Rabiesvaccin

• Framställda på cellkultur

• Inaktiverade

• God skyddseffekt

• >2,5IU/dos

• Intramuskulärt 0,5-1ml/dos

• Intradermalt 0,1ml/dos

• Utbytbart mellan vaccintyper



Preexpositionsprofylax – PrEP
Enligt FASS

Barn och vuxna

• Intramuskulärt 

• Dag 0, 7 och 21-28

• Förkortat intervall

• Dag 0, 3 och 7

• 18-65 år



Preexpositionsprofylax
WHO april 2018/FHM juni 2019

Barn och vuxna (immunkompetenta)

• Intramuskulärt

• Intradermalt

• En dos effekt 1 år

• Immunsupprimerade 3 doser

• >50 år?

• 1 dos dag 0 och 7

• 2 doser (en i var arm) dag 0 och 7



PrEP booster

• Titerkontroll efter 2 år om yrkesexponering

• ”Vanlig resenär” boostras vid exponering

• Vid ak-nivå under 0,5 IU/ml (1,5 IU/ml EBLV) en boosterdos



Vilka ska ha preexpositionsprofylax?

• Långa resor till högriskområden för rabies.

• Boende på landsbygd

• Viktigast till små barn

• Speleologer (aerosol)/arbete med fladdermöss

• Laboratoriepersonal som arbetar med rabies. Immuntest var 6:e månad. Boosterdos om antikroppar under 
0.5 IU/ml 

• Veterinärer även i rabiesfritt land som Sverige?

• Om man ska arbeta med djur i icke-rabiesfritt land.

• För de två sistnämnda grupperna: immuntest vart annat år. Boosterdos om antikroppar under 0,5 IU/ml

• Noggrann information om att man ändå behöver postexpositionsprofylax



Postexpositionsprofylax –PEP
Riktlinjer för när vaccin ska ges beroende på typ av exposition

• Kategori I

• Kategori II

• Kategori III

• Klappat eller matat djur. Saliv 
(slickad) på intakt hud

• Nafsat på intakt hud. Mindre 
rivsår eller skrapsår utan 
blödning

• Enstaka eller flera bett genom 
huden, saliv från djur på 
slemhinna eller skadad hud, 
direktkontakt med fladdermöss



Postexpositionsprofylax -PEP

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259855/WHO-CDS-NTD-NZD-2018.04-eng.pdf?sequence=1
Källa:WHO

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259855/WHO-CDS-NTD-NZD-2018.04-eng.pdf?sequence=1


Postexpositionsprofylax - PEP

• Kategori I

• Kategori II

• Kategori III

• Ingen PEP

• Sårvård, skölj m vatten minst 15 
min + därefter sårsprit eller jod

• Vaccin
• Immunsupprimerade ska även ha 

immunglobulin mot rabies (RIG)

• Sårvård
• Vaccin
• RIG



Postexpositionsprofylax – vaccination 
Intramuskulärt
FASS

”Essen” protokollet

• En dos dag:

• 0,3,7,14,28

”Zagreb” protokollet

• Två doser i vardera armen dag 0

• En dos dag 7 och 21



Fördelar 

• ”Zagreb” – snabbare serokonversion

• Billigare

• Bättre compliance (3 besök, 4 doser)

• I Sverige: Följ ”Essens” och ge RIG när indicerat.

• ”Zagreb” endast vid brist på RIG

• Men i många länder används Zagreb



Postexpositionsprofylax PEP
WHO april 2018/FHM juni 2019
• 2- dos (tidigare vaccinerad)

• 3-dos

• 4-dos

• 5-dos

• Intradermalt/intramuskulärt

• 1 dos dag 0 och 3

• Intradermalt:
• 2 doser i vardera armen dag 0, 3 och 7

• Intramuskulärt:
• 1 dos dag 0, 3,7 och 14-28
• 2 doser dag 0, 1 dos dag 3 och 21 

(Zagreb)

• Intramuskulärt

• Immunsupprimerade



Hur ges vaccinet?

• 1,0 ml im i deltoideus (barn < 2 år i låret)

• Kan ges när som helst efter exposition

• Avbryts om djuret testas negativt alt symtomfritt >10 dagar efter 
bettet (lever 14 dagar från misstänkt symtomdebut)



Kontraindikationer

• Endast vid PrEP
• Vid exposition för rabies inga kontraindikationer 

• Allergi mot ägg 
• Polygelin
• Neomycin
• Amfotericin B
• Klortetracyklin

• Graviditet kategori A – ej kontraindikation



Rabies immunglobulin - RIG

• Ge ALLTID samtidigt med första dos vaccin

• Vid kategori III exposition 

• Till immunsupprimerade vid kategori II och III exposition

• Dyrt – ca 20 000 SEK per dos

• I Sverige humant RIG (HRIG)

• Finns även ERIG – häst

• Monoklonala antikroppar mot rabies – lokalt i Indien, forskning pågår

• 2/3 fick ej RIG på resmålet vid genomgång av GeoSentinel kliniker 
2014-17 (n= 920)



Hur ges RIG?

• 20 IU/kg (ca 10 ml till vuxen) av HRIG (40IU/kg ERIG) ges:

• Infiltreras runt såret så mycket som det går

• Resten ges intramuskulärt i gluteus muskeln

• Kan spädas 2-3 ggr om multipla stora sår

• Inte meningsfullt att ge om mer än 8 dagar efter exposition



Effekt av RIG



Beställa vaccin-immunglobulin

• Apotek C. W. von Scheele i Stockholm

• Socialstyrelsens krisavdelning har som uppgift att se till att det finns 
vaccin och immunglobulin i Sverige

• Brist på Rabipur® hösten 2017.

• Socialstyrelsen utfärdade nationell beredskapslicens på Verorab®
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