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Sverige har under senare år varit re-
lativt förskonat från meningokockin-
fektioner. Enligt Smittskyddsinstitutets
statistik för de senaste tio åren har anta-
let fall, som oftast varit sporadiska, va-
rierat mellan 66 och 130 per år, med 66
fall år 1994 och 89 fall år 1995 (antalet
kan öka om sena rapporter inkommer).
Detta motsvarar en incidens på
1/100 000 invånare 1995, vilket är av-
sevärt lägre än vad som rapporterats
från Norge och Danmark där man hade
upp till 4 fall/100 000/år [1-3].

Möjligen kan närheten till Danmark
förklara varför 22 av de 89 fallen 1995
inträffade i Malmöhus län, en klart
högre incidens än i övriga landet.

Under tiden 25 december 1995 till 7
januari 1996 insjuknade i Malmöhus
län nio patienter i verifierad (sex fall) el-
ler misstänkt (tre fall) meningokock-
sjukdom. Hos sex av fallen var sepsis
dominerande i den kliniska bilden me-
dan resterande hade symtom framför
allt på meningit. Från patienterna med
sepsis som dominerande symtom isole-
rades meningokocker, men inte från alla
meningitfallen. Tre av fallen var solitä-
ra och tycks inte ha haft kontakter med
övriga patienter (en gravid kvinna i
Malmö som avled, ett 3-årigt barn i Hel-
singborg och en 28-årig kvinna från
mellersta Skåne som båda överlevde.

De återstående sex fallen hade mer
eller mindre tydliga samband med var-
andra och misstänktes initialt tillhöra
samma utbrott. Bakteriologisk utred-
ning, som i stor utsträckning utförts vid

kliniskt mikrobiologiska avdelningen,
Regionsjukhuset i Örebro, gav dock re-
lativt klara belägg för att det rört sig om
två separata utbrott.

Två av fallen, ett index- och ett se-
kundärfall, inträffade bland ungdomar i
Lund. Patienterna var män i 18–19-års-
åldern och uppvisade en mycket allvar-
lig sjukdomsbild dominerad mer av
sepsis än av meningit. Vid ankomsten
till sjukhus hade de leukopeni, trombo-
cytopeni och inga celler i cerebrospi-
nalvätska som dock innehöll meningo-
kocker. En av männen (med mycket
kort sjukhistoria) avled cirka en och en
halv timme efter ankomsten, en över-
levde efter mer än två veckors avance-
rad intensivvård.

De övriga fyra patienterna, två med
meningit och två med sepsis, var i
15–16-årsåldern. De hade ett något
mindre stormigt sjukdomsförlopp och
samtliga överlevde. De är alla bosatta i
Höör–Hörby-trakten och hade haft rela-
tivt klara kontakter med varandra kort
tid innan de insjuknade.

Stammar med nedsatt
känslighet för penicillin
Epidemiologiska och bakteriologis-

ka utredningar har visat att det rört sig
om tre sporadiska, av varandra obero-
ende fall, samt två samtidiga utbrott or-
sakade av olika meningokockstammar.
Oroande är att patienterna från Lund
hade en stam av Neisseria meningitidis
med nedsatt känslighet för penicillin G
med en minsta inhibitoriska koncentra-
tion på 0,25 mg/l mot normalt 0,016–
0,125 mg/l. Sådana stammar har beskri-
vits från andra länder [4, 5]. De är käns-
liga för moderna cefalosporiner, t ex ce-
fotaxim, det preparat som idag är mest
använt i Sverige vid behandling av bak-
teriell meningit.

Mycket snabbt insjuknande
Vissa lärdomar kan dras av dessa ut-

brott. En är att trots att vi länge varit för-
skonade från utbrott av meningokock-
sjukdom kan sådana komma utan för-
varning. En annan är att de allvarligaste
fallen med hög mortalitet domineras av
sepsis. Man har mycket kort tid att age-

ra om patienten skall överleva. Patien-
terna – som kan vara i alla åldrar men
som oftast är under 4 år, tonåringar eller
yngre vuxna – insjuknar snabbt, inom
timmar.

Huvudvärk, feber, illamående och
kräkningar samt påverkat allmäntill-
stånd och snabb försämring är typiska
symtom. Petekiala blödningar kan före-
komma. Vid telefonkontakt efterfrågas
ofta nackstelhet (»Kan du lägga hakan
på bröstet?»). Detta är farligt eftersom
patienterna ofta inte har meningitret-
ning. De förmår inte mobilisera sitt in-
fektionsförsvar, och leukocyter i peri-
fert blod och cerebrospinalvätska för-
blir normala och kan vara sänkta i peri-
fert blod. Hos patienter med utslag skall
man fråga om utslagen bleknar vid
tryck.

Omedelbar
intensivvård
Vid grundad misstanke om me-

ningokocksjukdom finns vissa enkla
regler: 

• Ta gärna blod- och svalgodling men
undvik lumbalpunktion om inte detta
kan göras utan tidsförlust.

• Öppna fri venväg och sätt Ringerace-
tat eller liknande i snabb dropptakt
(patienterna är ofta dehydrerade på
grund av hög feber och kräkningar). 

• Ge cefotaxim (Claforan) eller ceftri-
axon (Rocephalin) intravenöst i dos
50 mg/kg upp till 3 g. Var medveten
om att antibiotikatillförsel kan leda
till försämring hos patienten, sanno-
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likt på grund av endotoxinfrisättning
från sönderfallande bakterier.

• Ombesörj omedelbar läkar- eller
sjuksköterskeledsagad transport till
sjukhus med intensivvårdsavdelning.

Skydd för omgivningen
I samband med varje fall av me-

ningokocksjukdom uppkommer fråga
om åtgärder för omgivningen. Vaccina-
tion är i allmänhet inte meningsfull ef-
tersom meningokocker grupp B, mot
vilka vi saknar vaccin, dominerar i Sve-
rige. Antibiotikaprofylax brukar ges till
nära kontakter, t ex familjemedlemmar,
personer som bott tillsammans och
flick-/pojkvänner. Normalt ges inte
profylax till skolkamrater men kan
övervägas till barn på samma daghem
som ett indexfall.

Rekommenderat preparat för profy-
lax är i Sverige ciprofloxacin (Ciprox-
in) i engångsdos, 20 mg/kg för barn upp
till 20 kg, 250 mg till större barn samt
500 mg till vuxna (enligt SOSF
1993:10. Förebyggande åtgärder kring
fall av meningokocksjukdom). Profy-
lax eliminerar bärarskap av meningo-
kocker men en person kan åter koloni-
seras redan efter två till tre dagar. Den
blir därför framför allt en åtgärd som
minskar smittspridningsriskerna.

Ett alternativ till ciprofloxacin för
profylax, t ex vid graviditet, är fenoxi-
metylpenicillin i dos 25 mg/kg × 2 upp
till 1g × 2 i sju dagar. Denna behandling
eliminerar inte bärarskap men skyddar
mot insjuknande i invasiv meningo-
kocksjukdom.

Önskar man odla från möjliga me-

ningokockbärare kan svalgodling (ej
nasofarynxodling) tas med frågeställ-
ning »växt av meningokocker?» Om
inte odling tas i forskningssyfte bör pro-
fylax ges samtidigt, annars blir det svårt
att hantera positiva prov.

Personer i omgivningen till ett fall
bör informeras om vikten av skärpt upp-
märksamhet på och snabb läkarkontakt
vid symtom på meningokocksjukdom.

Samhällsfarlig
Meningokocksjukdom klassificeras

som samhällsfarlig enligt Smittskydds-
lagen och skall anmälas till smitt-
skyddsläkaren och Smittskyddsinstitu-
tet. Anmälan gör det möjligt för smitt-
skyddsläkarna att vara behjälpliga vid
den epidemiologiska utredningen av ett
fall och att snabbt upptäcka utbrott. De
kan sedan informera sjukvården så att
uppmärksamheten på risken för me-
ningokocksjukdom kan ökas.

Det är därför viktigt att anmälan görs
skriftligt, gärna också per telefon, så
snart man fått vetskap om ett fall. An-
mälan avser såväl laboratorieverifiera-
de som kliniskt starkt misstänkta fall,
dvs även om odling inte tagits eller ut-
fallit negativt – t ex på grund av enstaka
antibiotikadoser – skall ett fall anmälas.
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Invasiva meningokockstammar i
Sverige karakteriseras vid det nationel-
la referenslaboratoriet för patogena
Neisseria vid kliniskt mikrobiologiska
avdelningen, Regionsjukhuset i Öre-
bro. Undersökningarna är kostnadsfria
för insändarna och bekostats av natio-
nella medel via Smittskyddsinstitutet.

Meningokocker är ett heterogent
bakteriespecies som kan delas upp i oli-
ka serogrupper (A, B, C, W-135, Y
samt ytterligare minst åtta grupper),
olika serotyper och serosubtyper (P1)
vilka har sifferbeteckningar. Vidare
karakterisering kan ske bl a med anti-
biogram och DNA-mönstret efter
spjälkning med restriktionsenzym.

Avseende översjukligheten i Skåne,
tillhörde åtta av nio stammar serogrupp
B, serotyp 15, serosubtyp 16
(B15P1.16). Samtliga var sulfaresis-
tenta. Den nionde stammen tillhörde
serogrupp W-135.

Då meningokocker B15P1.16 under
1990-talet varit den dominanta me-
ningokocken kunde man inte utesluta
ett större utbrott i Skåne. Den kliniskt
epidemiologiska utredningen gav
emellertid viss misstanke om två sam-
tida utbrott under tidsperioden (25 de-
cember 1995–7 januari 1996), vilket
fick stöd av att en patientgrupp hade
stammar som ej var fullt känsliga för
penicillin G.

DNA-mönstret konfirmerade miss-
tanken.

Vid fall av misstänkt meningokock-
sjukdom är patienten och dennes läka-

re närmast betjänta av säker speciesdi-
agnos och antibiogram för behandling
och val av eventuell antibiotikaprofy-
lax samt serogruppering inför eventu-
ell vaccination [1]. Ytterligare karakte-
risering är nödvändig för förståelsen av
den vidare epidemiologin och hand-
läggningen, vilket illustreras av utbrot-
ten i Skåne och en nyligen utkommen
publikation från USA [2].

Meningokocker som ej är fullt käns-
liga för penicillin har under 1995 kon-
staterats hos 7 procent (fem av 68) av
svenska liquor-/blodstammar. År 1994
var 5 procent sådana stammar och det
finns all anledning att följa utveckling-
en. Några riktigt betalaktamasproduce-
rande meningokocker har ej isolerats i
Sverige, men väl i Spanien [3].
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