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Allmän vaccination har radikalt minskat incidensen 
av stelkramp (tetanus) i höginkomstländer. Även i re-
surssvaga länder har situationen förbättrats avsevärt, 
men bristande vaccinationstäckning gör dock att fö-
rekomsten och dödligheten på många platser i värl-
den fortfarande är hög [1-4]. Eftersom tillståndet är så 
ovanligt i Sverige är diagnosen svår att misstänka dif-
ferentialdiagnostiskt. Vi presenterar en patient med 
stelkramp som initialt misstolkades som stroke med 
oklar tidpunkt för insjuknande (wake-up stroke).

FALLBESKRIVNING
Fallet rör en kvinna i 75-årsåldern som kom till Sveri-
ge från ett land i östra Europa för 30 år sedan. Hon har 
diabetes mellitus typ 2 och drabbades för 7 år sedan av 
en lakunär cerebral infarkt med högersidiga symtom 
och dysartri utan nämnvärda sekvele. 

Sommaren 2020 sökte hon till ortopedakuten med 
en partiell nagelavulsion och fraktur i distala falang-
en efter att ha klämt vänster pekfinger vid trädgårds-
arbete. Nageln reponerades och sårskadan suturera-
des. Enligt journalanteckningar gavs »tetanuspro-
fylax«, vilket dock inte återfinns i ordinationslistan. 
Hon skrevs hem med en 10 dagars flukloxacillinkur.

Två veckor senare debuterade spänningshuvud-
värk, dysfagi och dysartri. Hon sökte till medicinaku-
ten dagen därpå för tillkomst av domningskänsla i 
tungan och ostadighet vid gång. Vid neurologisk un-
dersökning bekräftades uttalad dysartri samt ostadig 
gång. Akutprov inklusive blodstatus, elektrolytstatus 
och CRP var normala. DT hjärna påvisade inget nytill-
kommet. Patienten lades in för misstänkt stroke med 
oklar tidpunkt för insjuknande (wake-up stroke).

Samma dygn tillkom parestesier i benen samt dif-
fus värk i bröstkorgen och käkleder. Infektionsprov 
var fortsatt normala. Magnetkameraundersökning 
av hjärnan visade enbart en äldre lakunär infarkt i 
nucleus caudatus på vänster sida. Vitalparametrar var 
stabila. 

Dag 2 fick hon allt svårare att gapa. Logoped kon-
staterade nedsatt sväljförmåga och försämrad tung-
motorik. Ny MR hjärna påvisade inget nytillkommet. 
Ytterligare prov, inklusive kreatininkinas, tyreoidea-
status och borreliaserologi, togs och lumbalpunktion 
planerades. På grund av svåra smärtor och stelhet i 
nacken utfördes DT halsrygg som visade förslitningar 
utan ryggmärgspåverkan.

Dag 3 fick hon tilltagande smärtor i nacke och rygg 
med svårigheter att dra djupa andetag. Hon kunde 
inte öppna munnen mer än några millimeter. Aku-
ta prov natten mellan dag 3 och 4 påvisade norma-
la värden för CRP och leukocyter, men förhöjda vär-
den för kreatininkinas, 19,4 µkat/l (0,6–3,5 µkat/l), och 
myoglobin, 514 µg/l (25–58 µg/l). Patientens oförmåga 
att gapa, uttalade stelhet i nacke och rygg samt ana-
mnes på sårskada 17 dagar tidigare gjorde att nattjour 
misstänkte tetanus.

Blododlingar togs och ortopedjour genomförde na-
gelavulsion och odling från sårskadan i pekfingret. 

Narkosläkare informerades om beredskap för and-
ningsstöd. Metronidazol gavs intravenöst (500 mg × 
4). Immunglobulin mot tetanus (Tetagam P, 250 IE/ml) 
anlände 4 timmar senare. Kring sårskadan infiltrera-
des 0,5 ml, och 1,5 ml gavs intramuskulärt (musculus 
deltoideus i samma arm som skadan). Samtidigt på-
börjades grundvaccination med tetanusvaccin 40 IE (i 
kontralaterala armen).

Senare dag 4 flyttades patienten till intensivvårds-
avdelning med beredskap för andningsstöd. Vården 
skedde i enkelsal utan onödiga stimuli. Diazepam 
gavs vid behov mot muskelspänningar, och parente-
ral nutrition påbörjades. Patienten var respiratoriskt 
och hemodynamiskt stabil och flyttades efter 8 dagar 
till infektionsavdelning.

En långsam förbättring följde med parenteral nutri-
tion, smärtlindring och rörelseträning. Efter 44 dagars 
inneliggande vård följde 30 dagars slutenvårdsrehabi-
litering med träning av aktiviteter i dagligt liv (ADL), 
bassäng- och balansträning, kontrakturprofylax och 
dietistkontakt.

Tre månader efter insjuknandet kvarstod stelhet 
och värk i höger ben och vänster pekfinger. En månad 
efter den första vaccinationsdosen gavs den andra do-
sen (det vill säga under vårdtiden), och den tredje, sis-
ta dosen gavs 7 månader senare. Patienten uppmana-
des att ta en påfyllnadsdos om 10 år.

DISKUSSION
Stelkramp orsakas av att sporer från Clostridium teta-
ni förorenar sår. I den anaeroba miljön tillväxer bakte-
rierna och bildar neurotoxinet tetanospasmin. Detta 
inaktiverar irreversibelt inhibitoriska neuron i fram-
hornen, med tonusökning i muskulaturen som följd 
[1, 2, 5]. Generaliserad stelkramp är den vanligaste for-
men (ca 80 procent) och debuterar oftast med trismus 
(låst käke) till följd av tonusökning i ansiktsmuskula-

HUVUDBUDSKAP
b Stelkramp är starkt kopplad till brist på vaccininduce-
rad immunitet.
b Även om sjukdomen i dag är ovanlig i Sverige är den 
fortfarande en realitet. 
b Diagnosen ställs främst kliniskt genom anamnes och 
symtom; ibland kan dock Clostridium tetani odlas fram 
från sår. 
b Vaccinationsanamnes är avgörande för att upptäcka 
individer med ökad risk att drabbas.
b Icke-vaccinerade individer med sårskador bör grund-
vaccineras samt få humant immunglobulin.
b Adekvat sårvård med minutiös mekanisk rengöring 
och eventuell debridering är central.
b Terapin vid utvecklad stelkramp är understödjande 
med bland annat antibiotika, humant immunglobulin, 
grundvaccination, krampprofylax och andningsstöd.
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tur. Symtomen sprider sig sedan, och det karaktäris-
tiska sardoniska leendet (risus sardonicus) och dysfa-
gi kan uppkomma [3, 5]. Muskeltonus tilltar och sym-
tom som stelhet i nacke och abdominell muskulatur 
tillkommer. Starka stimuli (visuella, auditiva, taktila) 
kan utlösa smärtsamma spasmer med risk för luft-
vägsstopp (larynxspasm) och andningsuppehåll [5].

Neuron inom det autonoma nervsystemet kan ock-
så påverkas, vilket ger så kallad autonom instabilitet 
(sympatikusöveraktivitet) med symtom som svett-
ningar, takykardi och hypertoni. Dessa patienter har 
högre koncentrationer av katekolaminer i urinen [6]. 
Stelkramp kan också begränsas till en extremitet (lo-
kaliserad stelkramp) eller till kranialnerver (cefalisk 
stelkramp). Båda kan utvecklas till generaliserad stel-
kramp, men är mer ovanliga [5, 7].

Det första stelkrampsvaccinet togs fram år 1924 
och är sedan mitten av 1900-talet inkluderat i de fles-
ta länders vaccinationsprogram, varvid incidensen 
sjunkit drastiskt. I Sverige rapporteras endast 0–4 fall 
årligen [8], och i USA rapporterades 23 fall år 2018 [9]. 
Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) är 
mortaliteten i USA kring 7,2 procent och högst hos äld-
re patienter [10]. Incidensen är högre i resurssvagare 
länder, relaterat till låg vaccinationstäckning (särskilt 
uppföljande doser) och bristande sanitära förhållan-
den [11, 12]. I exempelvis Uganda rapporterades 3 000 
fall 2014, men sannolikt underskattas antalet [13]. Mor-
taliteten enligt en metaanalys var i afrikanska länder 
över 40 procent [14]. En bidragande faktor är troligtvis 
brist på understödjande vård, exempelvis respiratorer 
[4, 5, 11, 14].

Insjuknandet i tetanus är starkt kopplat till brist 
på vaccininducerad immunitet. Detta förklarar delvis 
varför medianåldern att drabbas är hög (77 år enligt 
svenska data) [8], det vill säga när antikroppstitrar-
na sjunker. I USA mättes antikroppsnivåer mot teta-
nus hos 18 000 individer från 6 års ålder, och endast 30 
procent över 70 år var skyddade [15]. Kvinnan i det be-
skrivna fallet var i 75-årsåldern och från ett land vars 
vaccinationsstatus för tetanus är oväntat låg enligt 
WHO.

Förutom låga antikroppsnivåer är diabetes och int-
ravenöst missbruk kända riskfaktorer för att utveckla 
tetanus. Kvinnor drabbas oftare, sannolikt på grund av 
att män vaccinerats under militärtjänstgöringen [1, 5].

Flyktingsituationer innebär ökad risk för missade 
vaccindoser. I Danmark fann man att endast 60 pro-
cent av asylsökande från 8 nationer under 2015 (ålder 
3 månader–17 år) var tillräckligt vaccinerade, bland 
annat mot tetanus [16].

Patienten i fallbeskrivningen fick sina första sym-
tom på stelkramp 14 dagar efter sårskadan. Inkuba-
tionstiden är 3–21 dagar, men oftast kring 8 dagar [1]. 
När hon sökte till akuten andra gången misstänk-
te man »wake-up stroke«, och det förekommer också 
fallrapporter där stelkramp misstolkats som stroke; 
dock verkar det främst gälla den cefaliska formen [7, 
17].

Diagnosen ställs huvudsakligen kliniskt. C tetani 
kan endast i 30 procent av fallen odlas fram från det 
misstänkta såret. Omvänt kan en positiv odling åter-
finnas hos patienter som inte har stelkramp [5, 18]. 
Symtomen på stelkramp är en följd av neurotoxinet 

och inte av infektionen med C tetani per se, illustre-
rat i fallet av att infektionsparametrar förblev norma-
la. Däremot sågs en tydlig stegring av myoglobin och 
kreatininkinas som tecken på muskelskada relaterad 
till den kraftiga tonusökningen.

Neurotoxinet binder irreversibelt till neuronen. 
Symtomen kan därför förväntas avta först när nya 
neuron växer fram, vilket förklarar det långdrag-
na vårdförloppet [2, 3, 19]. För att avdöda ytterligare 
toxin producerande bakterier ges metronidazol, men 
det förutsätter noggrann sårrengöring och debride-
ring för att avlägsna kvarvarande sporer och minska 
förutsättningar för anaerob tillväxt (Fakta 1). C tetani 
kan odlas fram från sår trots 2 veckors behandling om 
detta inte gjorts [20].

Humant tetanusimmunglobulin (Tetagam P, li-
censpreparat, 250 IE/ampull) ges intramuskulärt i 
syfte att binda fritt cirkulerande neurotoxin. Enligt 
en rapport från USA ger 500 IE sannolikt tillräckligt 
skydd med färre lokala biverkningar, som svullnad, 
ömhet och rodnad (tidigare har 3 000–6 000 IE rekom-
menderats). En del experter rekommenderar att en 
del av dosen ges kring sårskadan [19].

Genomgången stelkramp ger ingen immunitet, vil-
ket anses bero på att toxinet är så potent att den dos 
som krävs för att orsaka symtom är så liten att im-
munförsvaret inte aktiveras [21]. Därför rekommen-
deras parallellt aktiv immunisering med grundvacci-
nation (Fakta 2), som innehåller högre antigenhalt (40 
IE/dos). Det rekommenderas att immunglobulin och 
vaccin ges i olika extremiteter för att inte interfere-
ra. Påfyllnadsdoser, så kallade boosterdoser, med läg-
re antigenhalt (20 IE/dos) ges för att upprätthålla im-
munitet [19, 22, 23]. Fulldosvaccin tillhandahålls dock 
endast som licenspreparat. Det har förekommit brist 
på fulldosvaccin, och Folkhälsomyndigheten rekom-
menderar då att lågdosvaccin används vid grundim-
munisering av vuxna [24].

Med facit i hand borde tetanusimmunglobulin ha 

FAK TA 1. Behandlingsstrategi vid misstänkt 
tetanus

 b Förhindra ytterligare neurotoxinproduktion: metroni-
dazol 500 mg × 3 iv och noggrann sårrengöring och 
debridering.

 b Neutralisera fritt neurotoxin: humant tetanus-
immunglobulin (Tetagam P, licenspreparat, beställs 
från jourapoteket Scheele i Stockholm) 500 IE. En del 
av dosen kring den misstänkta sårskadan och resten 
intramuskulärt.

 b Grundvaccinera: Grundvaccination med tetanusvac-
cin (40 IE/dos) påbörjas parallellt (Fakta 2) och ges 
intramuskulärt men på annan anatomisk lokal än 
immunglobulin. 

 b Kontrollera spasmer, luftväg och autonom instabili-
tet: Stimulifattig miljö, bensodiazepiner, beredskap 
för mekanisk ventilation och trakeostomi, eventuellt 
magnesiumsulfat iv.

 b Ge understödjande vård: Parenteral nutrition, 
behandla aspirations- och ventilatorassocierad 
pneumoni med antibiotika, trombosprofylax, involvera 
fysioterapeut tidigt [5, 19-31].
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getts i samband med första besöket på akutmottag-
ningen i fallet ovan. Man missade sannolikt att ge den 
boosterdos som ordinerades. Valet av stelkrampspro-
fylax vid sårskador avgörs av patientens vaccinations-
anamnes (Fakta 3) [19, 23].  

Spasmerna kan utlösas av starka stimuli, och pa-

tienten bör vistas i ett tyst och mörkt rum. Benso-
diazepiner (diazepam) ges parenteralt vid behov. Av-
görande för prognosen är dock mekanisk ventilation 
vid behov, varför övervakning på intensivvårdsav-
delning ofta blir aktuell. Neuromuskulära blockerare 
kan behövas; bland annat suxametonium och veku-
ronium har använts framgångsrikt i fallrapporter [25-
27]. Respiratorbehandlingen kan bli långvarig, varför 
trakeostomi ofta föredras [5, 19, 28]. Tetanusrelaterad 
autonom instabilitet medför också ökad dödlighet. 
Det finns visst vetenskapligt stöd för att infusion av 
magnesiumsulfat har en antiadrenerg effekt som kan 
minska krampintensiteten och lindra svårbehandlad 
takykardi [29, 30].

Den långvariga sjukhusvistelsen och immobilise-
ringen är förenad med hög risk för komplikationer, 
såsom aspiration och ventilatorassocierad pneumoni. 
Profylax mot venös tromboembolism rekommende-
ras, parenteral nutrition är ofta nödvändig och fysio-
terapeut bör kopplas in tidigt [5, 31]. 

KONKLUSION
Med ovanstående fall vill vi belysa att stelkramp fort-
farande är en realitet i Sverige. Vi vill också poängte-
ra vikten av att penetrera vaccinationsanamnes nog-
grant, särskilt i samband med sårskador. Individer 
som inte är vaccinerade eller har osäker vaccinations-
status bör få grundvaccin samt humant tetanusim-
munglobulin. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2021;118:21100

FAK TA 3. Val av profylax
Val av stelkrampsprofylax vid sårskada beror på hur 
många vaccinationsdoser patienten fått tidigare.

 b ≥ 4 doser av tetanusvaccin: booster ges om > 20 år 
förflutit sedan föregående.

 b 3 doser av tetanusvaccin: booster ges om > 10 år 
förflutit sedan föregående.

 b 2 doser av tetanusvaccin: grundvaccin ges om > 6 
mån förflutit.

 b 1 dos av tetanusvaccin: grundvaccin ges, och sedan en 
tredje dos efter 6–12 månader.

 b 0 doser (ovaccinerad) eller osäker vaccinations-
status: 250 IE av humant tetanusimmunglobulin 
(Tetagam P) ges intramuskulärt samtidigt som dos 1 
av grundvaccinationen (på annan anatomisk lokal). 
Koncentrationsbestämning av tetanusantikroppar i 
blod bör utföras; fortsatt handläggning styrs av anti-
kroppstitrarna [19, 22, 32].

FAK TA 2. Grundvaccination mot stelkramp till 
icke-vaccinerade vuxna
Tetanusvaccin 40 IE/dos ges enligt följande:

 b Dos 1 vid 0 månader
 b Dos 2 efter 1–2 månader
 b Dos 3 efter 6–12 månader

Efter 10 år bör en påfyllnadsdos (boosterdos) med lägre 
antigenhalt (20 IE/dos) ges. Ytterligare påfyllnadsdoser 
rekommenderas därefter vart 20:e år. Vid brist på full-
dosvaccin rekommenderas att påfyllnadsdoser används 
som grundvaccination till vuxna [19, 22-24].
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SUMMARY
Tetanus – still a reality in Sweden 
Tetanus (lockjaw) is a potentially life-threatening 
disease caused by a neurotoxin produced by the spore 
forming bacterium Clostridium tetani. The incidence 
has decreased substantially the last decades in most 
high-income countries, much due to well established 
vaccination programs. However, although uncommon, 
tetanus still remains a reality in Sweden. The condition 
is diagnosed based on clinical parameters and is hard to 
distinguish from many other more common differential 
diagnoses. Lack of vaccine induced antibodies is the 
most important risk factor for developing tetanus. 
Here we present a patient who developed tetanus two 
weeks following a puncture wound, but who was initially 
misdiagnosed with wake-up stroke. The case illustrates 
the importance of reviewing a patient’s tetanus vaccine 
history, which determines what prophylactic measures 
are adequate to take, especially following potentially 
contaminated wounds.


