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Det som hösten 2006 såg ut att bli ännu en »normal« sorkfe-
bersäsong med ett par hundra fall av sorkfeber (nephropathia
epidemica) i norra Sverige bytte plötsligt skepnad i mitten av
december. Senvintern 2006/2007 kom i stället att utvecklas till
den värsta säsongen hittills sedan 1989 (dvs så långt tillbaka
som det finns tillförlitlig statistik att tillgå) med 1 394 fall av
sorkfeber från 1 juli 2006 till och med 30 juni 2007. Om de ob-
servationer som finns till stöd för våra prediktioner håller
streck kommer sorkförekomsten hösten 2007 sannolikt att
vara avsevärt högre än 2006. Det innebär att vintern 2007/
2008 kan medföra ännu större risk att insjukna i sorkfeber.

Sorkfeber beskrevs första gången i västerländsk litteratur
1934 av två svenska läkare, Myhrman och Zetterholm, som
oberoende av varandra studerat sjukdomen [1, 2]. Sorkfeber
orsakas av puumalavirus (familjen Bunyaviridae, genus hanta-
virus), som uppkallats efter den ort i Finland som var fyndort
för det första virusisolatet [3]. Den kliniska bilden vid sorkfe-
ber hos människa karakteriseras av hög feber, allmän sjuk-
domskänsla, magont samt initialt minskade och senare ökade
urinmängder på grund av njurpåverkan; ibland kan hudblöd-
ningar uppträda [4, 5] (Tabell I). Ingen botande behandling
finns, men sjukdomen läker vanligen ut av sig själv inom några
veckor. Dialysbehandling kan krävas. Vaccin finns inte för när-
varande men är under utveckling bl a vid USAMRIID [Schmal-
john,  Hooper, pers medd; 2007].

Limes norrlandicus, sorkfeber och skogssork
Skogssork (Myodes glareolus, tidigare Clethrionomys glareo-
lus) utgör den enda kända naturliga reservoaren för puumala-
virus, även om ett flertal andra däggdjursarter som hund, räv,
älg och även andra smågnagare kan infekteras med virus [6]. I
Sverige norr om ungefär 59°–60° N, eller ovan den naturliga
Norrlandsgränsen (Limes norrlandicus), är incidensen av
sorkfeber starkt positivt korrelerad till hur mycket skogssork
det finns [7-10]. Norr om den naturliga Norrlandsgränsen vari-
erar antalet smågnagare i beståndscykler, med en periodicitet
med toppar vart tredje till vart fjärde år och beståndsnedgång-
ar däremellan [11-14]. 

Som förklaringsmodell för dessa mönster har bl a snötäckets
betydelse som skydd lyfts fram [15]. 90 procent av sorkfeber-
fallen anmäls från de fyra nordligaste länen, men flera fall åter-
finns varje säsong utanför högriskområdet, exempelvis i Upp-

sala, Stockholms och Örebro län. Här är det dessutom av vikt
att särskilja de från Norrland »importerade« fallen, respektive
i vilken utsträckning sorkfeber faktiskt ökar också söderut [16].

Skogssorkar utsöndrar puumalavirus via saliv, urin och avfö-
ring. Senare års forskning vid Smittskyddsinstitutet har visat
att puumalavirus är smittsamt utanför värden under en lång
period, två veckor eller mer, i motsats till tidigare antaganden
om cirka ett till två dygn [17]. Smittöverföring till människor
sker vanligen via aerosoler med viruspartiklar, där människa
och skogssork uppehållit sig ungefär samtidigt, exempelvis i
vedbodar och andra uthus men också i boningshus. Uppemot
80 procent av tillfrågade sorkfeberpatienter uppger att de an-
ser sig ha smittats i anslutning till boende och alltså inte i sam-
band med vistelse i skog vid exempelvis jakt eller svamp-/bär-
plockning [9].

MATERIAL, METOD OCH RESULTAT
Sorkfeber är sedan 1989 en anmälningspliktig sjukdom, och
varje nyupptäckt fall skall rapporteras till Smittskyddsinstitu-
tet, både av behandlande läkare och av diagnostiserande labo-
ratorium. I denna studie har alla anmälda fall av sorkfeber från
första juli 1989 till sista juni 2007 analyserats. Vi använder pe-
rioden 1 juli–30 juni för att beskriva »sorkfebersäsongen«,
eftersom de flesta sjukdomsfall observeras under vinterhalv-
året, och som säsongsfenomen kan antalet sorkfeberfall i stor
utsträckning korreleras till antalet värddjur (skogssorkar) i
höstpopulationen. Antalet sorkfeberfall för respektive tolvmå-
nadersperiod från juli 1989 till och med juni 2007 var 279 i me-
delvärde (median 198). I materialet syns en tydlig trend med
ökande antal fall av sorkfeber, men med mycket kraftiga
mellanårsvariationer kopplade till skogssorkens 3–4-åriga be-
ståndscykler (Figur 1).

Sorkförekomsten i Västerbotten har studerats vår och höst
sedan 1971 vid Umeå universitet. Tidsserien ingår numera i
den nationella miljöövervakningen i Naturvårdsverkets regi.
Sorkförekomsten mäts genom slagfällefångster i månadsskif-
tet maj/juni respektive september/oktober inom nästan 60
permanenta och en hektar stora provytor inom ett 10 × 10 mil
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Sorkfeber –nephropathia epi-
demica – orsakas av puuma-
lavirus och är en anmälnings-
pliktig sjukdom i Sverige se-
dan 1989.
Antalet diagnostiserade fall
av sorkfeber under säsongen
juli 2006 till och med juni
2007 är det i särklass största
(1 394) sedan 1989.
Störst inflytande på variatio-
nen i antalet insjuknade i
sorkfeber har höstförekoms-
ten av puumalavirusets värd,

skogssorken (Myodes glareo-
lus), då de flesta patienter in-
sjuknar under hösten–vin-
tern.
Hösten 2007 kommer antalet
skogssorkar sannolikt att
överträffa senare års toppno-
teringar och tangera det högs-
ta uppmätta värdet från 1973.
Risken för en ny epidemi av
sorkfeber är därför mycket
stor under hösten och vintern
2007/2008.
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stort område i södra Västerbottens skogsland. Inom varje
provyta placeras normalt 50 fällor, som därefter vittjas påföl-
jande tre dagar, vilket ger en fångstinsats på 150 fällnätter per
provyta. 

Den totala fångstinsatsen varje vår och höst är ca 8 500 fäll-
nätter. Den totala fångsten av respektive art uttrycks som antal
fångade individer, av t ex skogssork, per 100 fällnätter. Detta
fångstindex används som mått på den relativa beståndsstorle-
ken vid respektive mättillfälle [12-14]. 

En skattning av hur stor tillgången på skogssork kan bli
under hösten 2007 får man genom att multiplicera vårstam-
mens storlek (vårindex = 3,16) med uppskattad beståndstill-
växt under sommaren (dvs från vår till höst). Tidigare studier
har visat att tillväxttakten är karakteristiskt fördröjt täthetsbe-
roende och därmed varierar med fasläget i cykeln genom att
avta successivt. Täthetsberoende generellt uppstår när en eller
flera reglerande faktorer i en population fungerar som broms
när resurstillgången, resurser per individ, minskar om popula-
tionens täthet ökar genom att antalet födda ungar per hona
sjunker och mortaliteten ökar. 

Det fördröjda täthetsberoendet tar sig uttryck som en för-
ändring i skogssorkspopulationens tillväxthastighet, som är
sammankopplad med och beroende av en förändring i popula-
tionens täthet tidigare. Till exempel bromsas tillväxthastighe-
ten mer ju tätare skogssorkspopulationen är, bl a genom att
många unga skogssorksindivider inte blir könsmogna (på
grund av social stress) året de föds utan först säsongen därpå
och genom att många rovdjur själva föder större kullar till följd
av den ökade smågnagartillgången, som medför ökad morta-
litet i smågnagarpopulationen. För det nu aktuella fasläget, år 2
i sorkcykeln, har skogssorksbeståndet under de tio föregående
cyklerna ökat med en faktor 3,4–13,1, med ett medianvärde på
>5 ([12-14]; se även Figur 1).

Eftersom skogssorkens fångstindex hösten 2006–våren
2007 visat en slående likhet med situationen hösten 1972–vå-
ren 1973, då skogssorksbeståndet sedan ökade med en faktor
4 över sommaren ([12-14]; se även Figur 1) kan detta antas
som ett rimligt värde på tillväxttakten sommaren 2007. Det
leder till en prognos för skogssorksindex i höst på >12. En för-
siktigare prognos med trefaldig ökning ger ett index på >9,
och en djärvare prognos med femfaldig ökning ger ett index
på >15. Det är mycket troligt att höstens skogssorksindex
hamnar någonstans i intervallet 9–15 individer per 100 fäll-

nätter, dvs 20– 95 procent högre än värdet hösten 2006, då in-
dex var 7,64.

DISKUSSION
Baserat på tidigare erfarenheter av kopplingen mellan tillgång-
en på skogssork under hösten och det följande vinterhalvårets
antal sorkfeberfall innebär den förväntat mycket höga skogs-
sorksförekomsten hösten 2007 att hösten och vintern 2007/
2008 kan bli minst lika allvarlig som 2006/2007 med tanke på
humanfallen. Den mycket höga skogssorksförekomsten är san-
nolikt inte begränsad till Västerbottens skogsland. 

Preliminära fångstresultat från fjällområdet pekar på en all-
mänt mycket hög sorkförekomst, särskilt i Västerbottens- men

Figur 1. Antal fall av sorkfeber i Sverige – juli till juni – i relation till fångstindex vår och höst för skogssork i Västerbotten. 
Den röda stapeln längst till höger representerar en prediktion av fångstindex för skogssork hösten 2007, baserat på en 
fyrfaldig ökning av 2007 års vårindex. Sorkfeberdata endast för perioden då den blivit anmälningspliktig.

TABELL I. Symtom på sorkfeber [5].

Symtom Procent1

Feber 97–100
Huvudvärk 62–90
Buksmärtor 64–75
Ländsmärtor 63–82
Illamående/uppkastningar 33–83
Yrsel 12–25
Petekier 12
Konjunktivit 14
Inre blödningar/blödningskomplikationer 2
Hypotension (<90/60 mm Hg) 1–2
Synstörningar 10–36
Oliguri <0,5 l/d 54–70
Polyuri >2 l/d 97–100
Leukocytos >10 × 109/l 23–57
Trombocytopeni 52–75 × 109/l 56–68
Proteinuri 84–100
Hematuri 58–85
Serumkreatinin >150 μmol/l 90
Förhöjda transaminaser 41–60
Behov av dialysbehandling 5–7
Mortalitet 02

1 Procentsatser för symtom och observationer bland sorkfeberpatienter från Finland
(n=126), Frankrike (n=320), Kroatien (n=21) och Sverige (n=74); se Vapalahti et al [5] för
detaljer. 
2 Mortalitet förekommer med cirka 0,25 procent av diagnostiserade fall. 

Fångstindex Antal fall

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

2

4

6

8

10

0

14

12

0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Skogssorksindex höst Västerbotten

Skogssorksindex vår Västerbotten

Antal sorkfeberfall hela Sverige



klinik och vetenskap

läkartidningen nr 46 2007 volym 1043452

även i Jämtlands- och Härjedalsfjällen, medan förekomsten i
Norrbottensfjällen inte är lika hög [egen observation]. Detta
sammantaget innebär att skogssorksförekomsten, och därmed
risken för smitta med puumalavirus, bedöms vara mycket hög
kommande höst och vinter över stora delar av norra Sverige. 

Vedbodar, vedhögar och sorkar
En faktor – antalet skogssorkar – räcker inte för att förklara
alla fall av sorkfeber. Generellt observeras att topparna för an-
talet sorkfeberfall under senare år hamnar högre än tidigare,
och detsamma gäller i allmänhet även lägstavärdena. Detta be-
ror sannolikt delvis på bättre igenkänning av symtomen och
förbättrad diagnostik. Vad som troligen också spelar en viktig
roll för människors risk att exponeras för och infekteras med
puumalavirus, utöver själva skogssorksförekomsten, är de be-
teenden som kan kopplas till smittrisk, och som möjligen skil-
jer sig något åt mellan norra och södra Sverige. 

Vedeldning för uppvärmning är mycket vanligt i glesbygd
och därmed i norra halvan av Sverige och är där förknippad
med stor risk för sorkfeber [9]. I vedbodar och vedhögar hittar
man ofta spår efter sorkaktiviteter och inte sällan också sor-
karnas bon. Vedstaplar utgör en miljö som är skyddad från väta
och många av sorkarnas fiender. Även andra aktiviteter som
städning/renovering av utrymmen med spår av sorkar, hante-
ring av hö eller trädgårdsarbete (exempelvis gräsklippning)
har identifierats som troliga smittillfällen [9].

Snötäckets betydelse
Det skyddande snötäcket kan antas ha stor betydelse för sor-
karnas överlevnad under vintern och förmåga att bygga upp de
typiska beståndscyklerna med höga tätheter vart 3:e–4:e år i
norra Sverige [12, 15]. I de regioner av norra Sverige där flest
människor insjuknar i sorkfeber, dvs längs Norrlandskusten,
har emellertid senare års milda vintrar ofta inneburit sen an-
komst av snö, snöfria perioder mitt i vintern och ibland regn
som, särskilt i kombination med en påföljande köldknäpp, san-
nolikt kan försämra eller rentav förstöra snötäckets skyddande
funktion för sorkarna [18]. Exempelvis var slutet av november,
hela december och början av januari under vintern 2006/2007
helt eller i det närmaste snöfria längs delar av Norrlandskusten
[egen observation]. En hypotes är att detta, avsaknad av snö-
täcke eller ett snötäcke med dåliga skyddsegenskaper, leder till
att framför allt skogssorkar söker sig inomhus i större utsträck-
ning och därmed ökar risken att människor kommer i kontakt
med smittspridande skogssorkar. 

För närvarande pågår en pilotstudie, där vi med hjälp av hus-
håll som fungerar som »larmsystem« undersöker i vilken ut-
sträckning en sen ankomst av vintern med sent anlagt snötäcke
och/eller plötsliga/dramatiska väderomslag under vinterpe-
rioden påverkar skogssorkars benägenhet att utnyttja de för-
delaktigare miljöer som vedbodar och andra torra utrymmen
kan innebära. Pilotstudien består i att hushållen under hösten
och vintern fångar främst skogssorkar, med lånade fällor i och i
anslutning till hemmet, och noterar datum för gjorda fångster.
Erhållna resultat kan indikera när fler skogssorkar dyker upp i
och vid mänskliga boningar och korreleras till då rådande, lo-
kala väderförhållanden.

Med så mycket skogssorkar inpå knuten, eller inomhus, är
det bara genom egen medvetenhet och försiktighet som perso-
ner i riskområden kan reducera risken för smitta. För att mins-
ka risken för smitta bör man undvika att komma i kontakt med
skogssorkar och deras utsöndrade viruspartiklar. Det gör man
exempelvis genom att hindra skogssorkar från att komma in i
stugor och hus. Men detta är lättare sagt än gjort: en skogssork
behöver bara cirka en (1) kvadratcentimeters öppning för att ta

sig igenom, och de är mycket skickliga klättrare. För övriga råd,
se Fakta 1. De flesta människor tror dessutom att lortar, som
ofta hittas under diskbänkar m m, kommer från möss eller råt-
tor, men i stora delar av Sverige är det nästan uteslutande
skogssorkar som står för dessa »visitkort«.

Smitta även utanför riskområden
Det finns i Smittskyddsinstitutets databaser över rapporterade
sorkfeberfall inga entydiga tendenser till att sorkfebern spri-
der sig söderut. Men det finns ändå anledning att på vårdcen-
traler och kliniker också utanför den högendemiska regionen
vara medveten om den med jämna mellanrum återkommande
förhöjda risken för sorkfeber. Inte sällan uppträder sorkfeber-
fall utanför den högendemiska regionen under »fel« årstid. Så
är t ex 43 av de 70 sorkfeberfallen i Stockholms län från 1989–
2006 rapporterade under perioden juli–oktober. Liknande
iakttagelser har gjorts i Finland, där sorkfeber bland Helsing-
forsbor uppträder under sensommaren, som ett resultat av
möten mellan människa och puumalavirus under sommarse-
mester i riskområden [19].

Skäl iaktta försiktighet
Under de tre tidigare sorkfebersäsonger som sedan 1989 upp-
visat särskilt höga skogssorkstätheter (men vilka ändå varit
lägre än de mycket höga värden som förutses i höst) har antalet
diagnostiserade fall av sorkfeber i Sverige varit 589 (1998/
1999), 438 (2004/2005) och 1 394 (2006/2007) (Figur 1). I en
tidigare studie [20] för perioden 1960–1974 var säsongen 1973/

fakta 1
Hur man kan reducera risken
för smitta med puumalavirus

• I görligaste mån bör man
förebygga smittspridning
genom att försvåra för
skogssorkar att få tillgång
till utrymmen där männi-
skor vistas, alltifrån bo-
nings- och fritidshus till
vedbodar och uthus.

• Man bör iaktta försiktighet
och undvika att röra upp
damm vid exempelvis städ-
ning eller hantering av ved,
eftersom human smitta of-
tast sker vid inandning av
viruspartiklar i dessa
sammanhang.

• Det är bättre att våttorka än
att sopa eller dammsuga i
utrymmen som bär spår av
smågnagare, gärna med en
lösning med diskmedel, T-
sprit, klorbaserade desin-
fektionsmedel (utspädda
1:10) eller annan lösning
som förstör virusets hölje.

• Smitta via ytliga sår eller
vid bett från skogssork kan
inte uteslutas, varför
handskar kan ge skydd vid
kontakt med sorkar och de-
ras spillning. Noggrann
handhygien rekommende-

ras under alla omständig-
heter.

• Andningsskydd, minst fil-
terklass P2 och tättsittande
mot ansiktet, kan minska
risken för överföring av luft-
buren smitta om det an-
vänds på rätt sätt. Läs mer
om andningsskydd hos Ar-
betsmiljöverket: ‹http:/
/www.av.se/temasidor/
mikrobiologiska/andnings-
skydd.shtm›. 

• Smittspridning utomhus
kan man undvika genom att
vänta till efter ett regn med
att räfsa, klippa fjolårsgräs
eller annat trädgårdsarbete,
då risken för uppvirvlande
viruspartiklar blir mindre
vid väta.

• Eftersom risken för smitta
kan antas vara större vid
hantering av levandefång-
ade sorkar (t ex via bett,ex-
krementer eller urin) rekom-
menderas att sorkar hellre
fångas med dödande slag-
fällor. Levandefångst riske-
rar dessutom att inte lösa
problemet, eftersom levan-
defångade och frisläppta
sorkar kan röra sig kilome-
tervis och snabbt hittar
»hem« igen. 
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1974 den med i särklass flest insjuknade. I det föreliggande
sorkdatamaterialet representerar hösten 1973 året med det
hittills högsta indexet, ett index som sannolikt nås eller rentav
slås hösten 2007.  Därför, i ljuset av erfarenheterna från möns-
ter i sorkfeber- och skogssorksobservationer sedan 1989 och
den förväntade tillgången av skogssork i höst i Norrland, finns
det anledning att anta att den kommande vintern kommer att
medföra stor risk för smitta av puumalavirus, och det finns
starka skäl att försöka iaktta rekommenderade försiktighetsåt-
gärder (enligt Fakta 1).
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