
F ör tio år sedan skapade
beteckningen BSE
svarta rubriker i medi-
erna. För tre år sedan

var det SARS, och nu heter ho-
tet fågelinfluensa H5N1. Sve-
rige upplevde dessutom hös-
ten 2005 det största utbrottet
hittills av EHEC. Förutom att
det handlar om sjukdomar
som överförs från djur till
människa, så är det svårt att
hitta gemensamma mönster. 

– De ser alla olika ut, det
gäller såväl smittvägar som
inkubations-
tider, hur all-
varliga de är
för männi-
skan etc. Ta
exempelvis
SARS, som
kom helt
oväntat och
orsakades av
ett virus som
vi fortfarande inte säkert vet
varifrån det kom, säger Johan
Giesecke, tidigare statsepide-
miolog vid Smittskyddsinsti-
tutet. I dag är han vetenskap-
lig chef vid den europeiska
smittskyddsmyndigheten Eu-
ropean Centre for Disease
Prevention and Control,
ECDC, i Solna. 

»Det verkar vara något spe-
ciellt med vår moderna tid
som gör den mycket fördelak-
tig för patogener att invadera
människan« sade professor
Mark Woolhouse vid Univer-
sity of Edinburgh, då ämnet
zoonoser diskuterades vid det
nyligen avslutade vetenskap-
liga mötet i USA, som varje år

arrangeras av AAAS (Ameri-
can Association of the
Advancement of Science).
Professor Woolhouse var den
brittiska regeringens veten-
skapliga rådgivare vid det sto-
ra utbrottet av mul- och klöv-
sjuka år 2001. Själv har han
katalogiserat över 1 400 virus,
bakterier, parasiter och svam-
par som är farliga för männi-
skan, och för varje år tillkom-
mer ett eller två nya sjuk-
domsframkallande agens.
Över hälften av dessa här-
stammar från andra djurarter,
uppger han. 

Han får stöd i sin uppfattning
i en rapport från bland annat
WHO (Report of the WHO/
FAO/OIE joint consultation
on emerging zoonotic dis-
eases. 2004). Det handlar inte
bara om att vetenskapssam-
hället, massmedier och hälso-
och sjukvården blivit mer
vaksamma och att analysme-
toderna blivit mer raffinera-
de, menar experterna i denna
rapport. De pekar på klimat-
förändringarna som den kan-
ske viktigaste enskilda fak-
torn bakom att nya zoonoser
sprider sig över världen. Den
leder till förändrad förekomst
av smittspridare och bestäm-
mer hur dessa vektorer mig-
rerar och hur länge patogener
kan överleva utanför sina
värddjur. 

Sedan 1997 finns ett speci-
ellt zoonoscentrum vid Sta-
tens veterinärmedicinska an-
stalt, SVA, i Uppsala. Centru-
met ska bland annat utföra

riskanalyser och skriva årliga
rapporter till EU om zoonos-
läget i landet. Chef för centru-
met är veterinären och epide-
miologen Ivar Vågsholm. Han
instämmer i WHOs uppfatt-
ning att klimatförändringar
kan vara den kanske viktigas-
te enskilda orsaken till att
zoonoser får nya spridnings-
möjligheter.  

– Men det är mycket svårt
att säga vilka typer av klimat-
förändringar som är allvarli-
gast. Ett varmare klimat har
säkert betydelse för sprid-
ningen av exempelvis malaria
och West Nile Fever. Ovanligt
mycket regn i Peru för några
år sedan ledde till ett stort ko-
lerautbrott, vilket förvisso
inte är en zoonos men väl en
allvarlig infektionssjukdom. 

Ivar Vågsholm pekar också på
en rad andra enskilda faktorer
som i vissa fall ligger bakom
en ökad smittspridning, i and-
ra fall uppkomsten av helt nya
zoonoser. 

– Dels har vi den globala
livsmedels-
marknaden;
vi kan handla
produkter
från länder
som vi tidiga-
re inte impor-
terade livs-
medel från,
vilket gör att
infektioner
som tidigare var lokala nu
sprids över klotet. Vi reser till
platser som tidigare inte hade
någon turism, och exponeras

på så vis för nya smittor. Vi
har handeln med levande
djur, som förvisso även före-
kom tidigare men som idag
sker i mycket snabbare takt,
och smittsamma sjukdomar
som djur bär med sig hinner
därför inte alltid upptäckas i
tid.

– Och själva reser vi snab-
bare i dag. Utbrottet av SARS
är ett bra exempel på hur vårt
resande kan få en ny smitta
att mycket snabbt sprida sig
över världen, säger Ivar Vågs-
holm.  

Ibland kan kopplingen mel-
lan förändrade villkor i sam-
hället och nya zoonoser tyck-
as långsökt. Det gör dem ock-
så svårförutsägbara. Ett ex-
empel är utbrotten av BSE
bland nötkreatur och de fall
av en ny form av Creutzeldt–
Jakobs sjukdom hos männi-
ska som diagnostiserades för
första gången 1996. I grunden
orsakades detta av att ny tek-
nik för konvertering av slakt-
avfall användes, som en följd
av bland annat krav på energi-
besparing. Dessa var i sin tur
en effekt av den politiska kri-
sen mellan Iran och USA i slu-
tet av 1970-talet, berättar Ivar
Vågsholm.

– Kött- och benmjöl hade an-
vänts i England under hela
1900-talet. Och under andra
världskriget uppmanade jord-
bruksministeriet i Storbritan-
nien alla lantbrukare att nytt-
ja proteinkällor i kreatursfo-
der, såsom kött- och benmjöl.
Men då temperaturen sedan
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Zoonoser tvingar fram 
nya samarbeten

nya zoonoser. Tidigare okända zoonoser verkar uppträda i en allt snabba-
re takt, och välkända zoonoser, som EHEC-smitta, tycks slå till med större
kraft än tidigare. Det har medfört att veterinärer och humanmedicinare
samarbetar på nya sätt. Men fortfarande utgör byråkrati och ekonomiska
frågor hinder i bekämpningen vid nya utbrott.

Johan Giesecke

Ivar Vågsholm
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sänktes vid processen att göra
proteinmjöl av slaktavfall,
samtidigt som man slutade att
använda eter vid fettextrak-
tionen på grund av brandris-
ken, öppnades en möjlighet
för prioner att börja cirkulera.
I mitten av 1980-talet konsta-
terades de första fallen av
BSE, säger Ivar Vågsholm.  

Utbrotten av BSE, SARS och
fågelinfluensavirusen H5N1
och H7N7, det senare som när
det slog ut stora fjäderfäbe-
sättningar i Holland 2003 och
även smittade 89 personer av-
slöjade uppenbara brister i
samarbetet mellan veterinär-
medicinska och humanmedi-
cinska myndigheter, har bi-
dragit till nya arbetssätt och
nätverk. Både nationellt och
internationellt försöker man
hitta strategier för att möta
framtida hot. Det brittiska
programmet Foresight ser
hela 10–25 år framåt (se sepa-
rat artikel).

SVA ingår i flera europeiska
nätverk, bland annat Med-
Vet-Net (Network for the Pre-
vention and Control of Zoo-
noses) som startade 2004.
Inom nätverket ska human-
medicinare och veterinärme-
dicinare, samt experter inom
livsmedelssäkerhet, tillsam-
mans forska om zoonoser och
planera för en förbättrad be-
redskap. SVA finansierar
dessutom en veterinärtjänst
på halvtid på Smittskyddsin-
stitutet i Solna. Även det eu-
ropeiska smittskyddsinstitu-
tet, ECDC, har veterinärer an-
ställda. 

– Det har tagit tio år att ska-
pa ett bra förtroende mellan
olika myndigheter och etable-
ra en samverkan på zoonos-
området. Men andra länder
inom EU har kommit längre
än vi. Medan vi utgår från den
uppkomna situationen och
gör det bästa av den, så har
många andra EU-länder fun-
derat över vilka strukturer

som är bäst för att uppnå bra
samverkan. Det har bland an-
nat inneburit att veterinära
myndigheter och livsmedels-
myndigheter slagits ihop, be-
slut som kom efter det senaste
utbrottet av BSE, säger Ivar
Vågsholm. 

– Att svenska myndigheter
ändå har ett förhållandevis
bra samarbete idag visar inte
minst de nu aktuella fallen
med H5N1, då Jordbruksver-
ket, Socialstyrelsen och vi har
haft en bra samsyn i hur vi ska
agera. 

Det stora utbrottet av
EHEC i Halland hösten 2005,
med totalt 130 smittade indi-
vider varav flera blev mycket
svårt sjuka, kan tjäna som ex-
empel på att »att göra det bäs-
ta av den uppkomna situatio-
nen«. Utbrottet ledde bland
annat till ett regeringsbeslut
om att kartlägga smittan från
»bås till bord«, genom ett
samverkansprojekt med Livs-
medelsverket, Smittskyddsin-

stitutet, Socialstyrelsen, Jord-
bruksverket och SVA. Resul-
tatet ska redovisas senast i ja-
nuari 2007. 

Även den avdelning vid Smitt-
skyddsinstitutet som ska ligga
i den absoluta framkanten för
att upptäcka nya hot, Kun-
skapscentrum för mikrobio-
logisk beredskap, KCB, ut-
vecklar nu samarbetet med
andra myndigheter. KCB har
ständig beredskap för att kun-
na hantera prov med miss-
tänkt smitta, vid centrumet
finns bland annat Nordens
enda laboratorium med den
högsta säkerhetsklassen,
klass fyra.  

För att tidigt upptäcka nya
risker runt om i världen, och
bedöma rykten för nya smit-
tor, »plöjer vi« löpande den
information som finns till-
gänglig på bland annat Inter-
net, berättar centrumets chef
Johan Struwe. 

– Vi ska kolla upp rykten
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Nya zoonoser har lett till krav på nya arbetssätt och ett ökat samarbete mellan oli-
ka myndigheter, bland annat Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska
anstalt, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Stor bild: död få-
gel på Gotland i mars i år som misstänks vara smittad av fågelinfluensaviruset
H5N1. 

➡

Foto: Tommy Söderlund/Gotlands tidningar/Pressens Bild samt bilder från myndigheternas presstjänster.



och upptäcka om något hän-
der i även mycket avlägsna
vrår av världen. Vi har börjat
diskutera med bland annat
Totalförsvarets forskningsin-
stitut, FOI, i Umeå, om hur vi
ska kunna ut-
veckla samar-
betet när det
handlar om
omvärldsana-
lyser. Redan
idag ingår vi i
samarbets-
projekt om
fågelinfluen-
sa med SVA,
Jordbruksverket, Socialsty-
relsen och andra myndighe-
ter, säger Johan Struwe.

– Samsynen mellan myn-
digheterna har ökat, för frågor
om fågelinfluensa har vi ett
gemensamt call center, vi har
gemensamma möten och vi
går ut med gemensamma
pressreleaser etc. Just nu på-
går också en utredning om
hur vi ska kunna samordna
olika mikrobiologiska labora-
torier i händelse av nya allvar-
liga utbrott av exempelvis an-
trax.  

Bland de övriga zoonoser
KCB håller ett extra vakande
öga på just nu finns West Nile
Virus, i samarbete med Otten-
by fågelstation på Öland, och
sorkfeber. 

– Sorkfeber, som orsakas av
ett hantavirus, riskerar att bli
ett allvarligt problem i Sveri-
ge. Så är det på andra sidan
Östersjön. Nu ingår vi i ett ge-
mensamt sorkprojekt tillsam-

mans med bland annat FOI,
säger Johan Struwe. 

KCB deltar även i flera in-
ternationella samarbetspro-
jekt. Det gäller bland annat
forskningen kring SARS, vil-
ket görs i samarbete med fors-
kare i Singapore. KCBs labo-
ratorium är det enda i Norden
som får arbeta med ett sådant
smittsamt virus. 

Men trots en uttalad ambition
att öka samsynen och det kon-
kreta samarbetet, kvarstår
flera av de faktorer som tidi-
gare fördröjt insatser eller
förhindrat sådana helt. En så-
dan faktor är de två olika per-
spektiv som veterinärmedici-
narna respektive humanme-
dicinarna kan ha på utbrott
och hur snabbt myndigheter-
na bör agera. Det menar Jo-
han Giesecke på ECDC. 

– Visst fungerar det bättre
nu än tidigare. Men fortfaran-
de ser vi hur de två skolorna –
den veterinärmedicinska och
den humanmedicinska –
ibland krockar. Veterinärerna
är mer inriktade på de ekono-
miska konsekvenserna av en
åtgärd, medan vi humanmedi-
cinare kan tycka att man
snabbt bör stoppa en produkt
utan att vi säkert vet den ex-
akta smittkällan. Veterinärer-
na måste lära sig att det kan
vara mycket svårt att kartläg-
ga den exakta smittkällan, sä-
ger Johan Giesecke. 

– På europeisk nivå handlar
det mycket om att samarbeta
med livsmedelsmyndigheter.
Spridningen av fågelinfluen-

saviruset H5N1 har lett till att
vi nu har dagliga kontakter
med dessa myndigheter, och
jämför varandras råd innan vi
går ut offentligt med dem. 

Men även om Johan Gie-
secke efterlyser en större för-
ståelse från veterinärmedici-
nen för snabba insatser, pekar
han på internationella exem-
pel där humanmedicinare va-
rit för snabba. Livsmedel som
har stoppats har sedan visat
sig inte vara smittkällan. 

– I bland annat Frankrike
och England finns det exem-
pel på att sådana förhastade
åtgärder har lett till stäm-
ningar, säger Johan Giesecke. 

Vid stora zoonosutbrott upp-
står det dessutom alltid en
diskussion om vem som ska
betala för att genomföra en
omfattande provtagning, me-
nar Johan Giesecke. 

– Så har det alltid varit.
EHEC-utbrottet 2005 var yt-
terligare ett exempel på det,
och det fördröjde insatserna.
Att ta en stor mängd prov kos-
tar mycket pengar. Ska ansva-
ret ligga på kommunerna,
med deras begränsade budge-
tar? Vi skulle behöva ett bra
system för att hantera en stor
mängd prov, något sådant
finns inte idag. 

Ivar Vågsholm vid SVA in-
stämmer i att ekonomin oftast
finns med som ett problem i
hanteringen av nya utbrott. 

– Vi kan vara överens om de
övergripande målen, men inte
alltid om hur prioriteringarna
ska göras. Och så vill man att

den andra myndigheten ska
betala. Men egentligen är hu-
vudproblemet att så många
myndigheter blir inblandade.
Vid EHEC-utbrottet handla-
de det om 10–12 myndigheter
som på olika sätt berördes. Är
samtliga eniga fungerar det
bra, men tänker någon på ett
annorlunda sätt blir det pro-
blem, säger Ivar Vågsholm.     

– Den splittring som finns
centralt, genom att så många
departement inom regering-
en berörs vid ett stort utbrott,
slår även igenom lokalt. Vid
EHEC-utbrottet involverades
fyra ministrar på något sätt:
socialministern, finansminis-
tern, jordbruksministern och
kommunministern. Vi har
ännu inte, som många andra
europeiska länder, tagit ett or-
dentligt grepp om hur vi ska få
en fast struktur för samarbe-
tet. Hade vi gjort det skulle vi
vid exempelvis det senaste
EHEC-utbrottet haft mindre
av synsätt som »det här är ert
problem«.

Det är bland annat för att öka
samarbetet mellan veterinär-
medicin och humanmedicin,
men också förståelsen för var-
andras villkor, som SVA finan-
sierar en veterinärtjänst på
halvtid med placering på
Smittskyddsinstitutet. Tjäns-
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TABELL I. Zoonoser.

Sjukdom Orsakas av Värddjur Inhemsk smitta hos människa
EHEC Tarmbakterien Nötboskap, via livsmedel Cirka 200 fall/år

enterohemorragisk E Coli och förorenat vatten
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom (vCJD) Prioner (äggviteämnen) i bl a Kor, via livsmedel Nej

hjärnvävnad hos kor sjuka i BSE
SARS Coronavirus Oklart. Kinesisk palmmård Nej

trolig smittkälla
Högpatogen fågelinfluensa Fågelinfluensavirus A Fjäderfä, via avföring eller Nej

med subtyperna H5 och H7 genom direktkontakt
West Nile Fever Flavivirus Olika arter av flyttfåglar, via mygg Nej 
Sorkfeber Puumalavirus Sork, luftburen smitta 150–400 fall/år, i princip

från sorkens urin och avföring bara norr om Dalälven
Malaria Urdjur av släktet Plasmodium Smittade djur och människor, Inte sedan 1930-talet

via mygg
Ebola (blödarfeber) Filovirus Okänt Nej

Johan Struwe

»Vid EHEC-utbrottet involvera-
des fyra ministrar på något
sätt: socialministern, finans-
ministern, jordbruksministern
och kommunministern.« 

Fo
to

: M
ag

nu
s

Pe
hr

ss
on



läkartidningen nr 15–16 2006 volym 103 1175

ten innehas sedan starten för
tre år sedan av veterinären
Sofia Boqvist. 

– Humanmedicinarna är
mer vana att titta på individ-
nivå, medan vi ofta ser på hela
populationer. Genom att jag
finns här på Smittskyddsinsti-
tutet, och har ett bra kon-
taktnät både på SVA och här,
kan jag fungera som en länk
mellan de två grupperna och
delta i diskussionen för att
hitta praktiska lösningar, sä-
ger Sofia Boqvist. 

– När det gäller EHEC är ju
omkring 25 procent av går-
darna i Halland smittade med
den typen av EHEC-bakterie
som kan vara farlig för männi-
skan. Hade vi mer kunskap
om själva bakterien skulle det
vara lättare med riktade insat-
ser. Men som det nu är kan vi
ju inte stänga samtliga gårdar
i Halland för att förhindra
eventuell
smitta. 

Det samar-
bete som
kommit till
stånd bygger
dock mer på
personliga
engagemang
än på strate-
giska beslut,
menar Ivar Vågsholm på SVA. 

– Vi betalar för veterinären
på Smittskyddsinstitutet, och
det är en tjänst som vi måste
slåss för vid varje budgetför-
handling. 

Samtliga texter: Peter Örn
frilansjournalist
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Från 2003 och fram till i dag
har cirka 200 personer smit-
tats av fågelinfluensaviruset
H5N1. Omkring hälften har av-
lidit. Under motsvarande tid
har minst 300 miljoner insjuk-
nat i malaria – per år. 

De infektionssjukdomar som
väckt störst uppmärksamhet i
västvärldens medier de senas-
te åren har utgjort förhållan-
devis små hot mot folkhälsan,
sett i ett globalt perspektiv. 

Den nya varianten av
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom,
vCJD, som överförs från nöt-
kreatur som bär på hjärnsjuk-
domen bovin spongiform en-
cefalopati, BSE, drabbade
omkring 140 personer mellan
åren 1996 och 2002. De flesta,
129 personer, bodde i Storbri-
tannien. Därefter drabbades
Frankrike hårdast, med totalt
sex insjuknade. SARS, svår
akut respiratorisk sjukdom,
drabbade drygt 8 000 perso-
ner från november 2002 till
juli 2003. 774 av de insjukna-
de avled. Det flesta levde i
Hongkong eller i Kina. Även
några fall registrerades i Ka-
nada och Singapore.

De allvarligaste infektions-
sjukdomarna drabbar främst
afrikanska länder söder om

Sahara. Under 2005 smitta-
des fem miljoner människor
av HIV, och idag lever över 40
miljoner med HIV-infektion.
Den stora majoriteten av des-
sa, 64 procent, är människor
som lever söder om Sahara.
Under 2005 dog över tre mil-
joner HIV-smittade i aidsrela-
terade sjukdomar. En halv
miljon av dessa var barn. 

Av de omkring 300 miljoner
människor som varje år in-
sjuknar i malaria bor 90 pro-
cent söder om Sahara. Mellan
en och två miljoner avlider
per år. De flesta är barn. Även
ebolaorsakad viral hemorra-
gisk feber drabbar främst län-

der söder om Sahara, till stör-
sta delen människor boende i
Uganda, Sudan, Zaire. Sedan
1976 har närmare 2 000 in-
sjuknat till följd av ebola-
smitta. Av dessa har omkring
1 300 avlidit. 

Även den kanske mest spridda
infektionssjukdomen, tuber-
kulos, drabbar tredje världen
hårdast. Närmare två miljar-
der människor är bärare av
tuberkulosbakterien. Av de
nio miljoner som varje år in-
sjuknar i tuberkulos avlider
cirka två miljoner. 80 procent
av dem som insjuknar lever i
tredje världen. •

Självtest, kanske med hjälp
av den egna mobiltelefonen,
som utrustas med en teknik
för att identifiera sjukdoms-
symtom, kan vara ett sätt att
möta ett ökat hot från globala
infektionssjukdomar.

Idén kommer från Foresights
projekt »Detection and Iden-
tification of Infectious Dis-
eases«, DIID. Foresight leds
av Office of Science and Tech-
nology, en avdelning inom
den brittiska regeringen.
DIID involverar experter från

sammanlagt 28 länder, idéer-
na ska vara visionära och som
sådana ge underlag för lång-
siktiga strategiska beslut. 

DIIDs expertgrupp menar
att utbrottet av SARS påvisa-
de ett stort behov av ett ge-
mensamt internationellt nät-
verk för information. Ett så-
dant nätverk bör kunna lagra
bred information, men samti-
digt möjliggöra snabb filtre-
ring av specifik information
för jämförelser.    

På individnivå menar man
att det finns behov av enkla

självtest. Dessa ska vara billi-
ga att producera i mycket sto-
ra volymer, och användas till
att söka symtom snarare än
sjukdomar. Med dessa test
kan man i händelse av nya ut-
brott sålla bort sådana perso-
ner som inte är i behov av
kontakt med specialistvård. 

Expertgruppen i projektet
pekar också på möjligheterna
med mobiltelefoner, och den
utveckling som redan finns
med att tillverkarna ser över
möjligheterna att utrusta te-
lefoner med bland annat insu-

lintest. Den tekniken skulle
kunna vidareutvecklas till att
även innehålla teknik för in-
dividuell screening för olika
sjukdomssymtom.
Man kan även
överväga att
införa teknik
för massun-
dersökningar
vid exempelvis
flygplatser, som
kan användas då nya
globala infektionssjuk-
domar uppträder, menar
Foresights expertgrupp. •

Även små hot
kan ge stora rubriker

Sofia Boqvist

Högteknologi i framtidens kamp mot epidemier

Fågelinfluensan kom till Oskarshamn under vintern och skapade
stora rubriker. Här söker hemvärnet efter döda fåglar. 

Foto: Sjöräddningssällskapet, Simpevarp


