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Inledning

Under 2008 har man inom ramen 
för registret för smittsamma sjukdomar 
infört ett system för övervakning av det 
slutliga utfallet vid tuberkulos. Man har 
också inlett ett pilotprojekt med elek-
tronisk inlämning av smittskyddsan-
mälningar. Målet är att det inom de 
närmaste åren ska bli möjligt för läka-
re att lämna in smittskyddsanmälning-
ar i elektronisk form. Som ett första 
steg i denna riktning får läkarna fr.o.m. 
1.1.2009 göra sina smittskyddsanmäl-
ningar direkt till THL.

Översikt över det epide-
miologiska läget år 2008

En oroväckande utveckling inom om-
rådet för luftvägsinfektioner är den 
snabba utvecklingen av utbredd re-
sistens mot det antivirala läkemedlet 
oseltamivir som under året har obser-
verats hos influensavirus av underty-
pen A/H1N1. Denna resistensutveck-
ling har inte haft något samband med 
läkemedelsanvändningens omfatt-
ning, och de resistenta stammar har 
samma sjukdomsalstrande förmåga 
som de läkemedelskänsliga. Resisten-
sen påverkar ifrågavarande läkeme-
del användbarhet för behandling av 
säsonginfluensa och får konsekvenser 
för läkemedlens plats i förberedelser-
na inför en eventuell influensapande-
mi. Resistensutvecklingen framhäver 
vikten av att höja vaccinationstäck-
ningen bland riskgrupper och äldre till 
en nöjaktig europeisk nivå och att ef-

Den nya organisationen Institutet för 
hälsa och välfärd (THL), som bildades 
1.1.2009 genom sammanslagningen av 
Folkhälsoinstitutet (KTL) och Utveck-
lingscentralen för social- och hälsovår-
den (Stakes), har samma åligganden 
och befogenheter inom området för 
övervakning och bekämpning av smitt-
samma sjukdomar som KTL hade tidi-
gare. Den nya organisationen förfogar 
över mångsidiga resurser som ger bätt-
re möjligheter att följa smittskyddssi-
tuationen, bl.a. med hjälp av de riks-
omfattande patientdatasystem som för 
närvarande är under utveckling. Över-
vakningen och bekämpningen av smitt-
samma sjukdomar har organiserats in-
om THL på ett sätt som stöder ett nära 
samarbete mellan enheterna för epi-
demiologi, mikrobiologi och informa-
tionshantering samt sakkunniga inom 
andra områden.

Europeiska smittskyddsmyndig-
heten (ECDC) har inrättat ett centralt 
informationssystem (TESSy) för in-
samling av uppgifter om smittsamma 
sjukdomar. Det nya systemet ersätter 
de nätverk för övervakning av specifika 
sjukdomar som tidigare skötte insam-
lingen av information. Informationen 
används som underlag för rapporter 
om olika frågor inom smittskyddsom-
rådet. ECDC fungerar sedan starten 
2005 som en viktig aktör i internatio-
nella situationer som kräver snabba in-
satser, och har publicerat vetenskapliga 
expertöversikter som stöd för det prak-
tiska smittskyddsarbetet.
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fektivisera det nyligen införda syste-
met för influensavaccinering av barn. 
Förekomsten av kikhosta är fortsatt 
låg och uppvisar inte de för sjukdo-
men typiska epidemiska cyklerna, vil-
ket tyder på att den förnyelse av vacci-
nationsprogrammet mot kikhosta som 
genomfördes under det innevarande 
årtiondet har lett till en minskning av 
sjukdomsincidensen.

Antalet anmälda campylobacter-
fall var bland de största i registrets his-
toria, trots att inga större campylobac-
terepidemier förekom under året. Den 
salmonellakontaminering av foder för 
anläggningar för fjäderfäproduktion 
som uppdagades vid årsskiftet 2008–
2009 hade vid tidpunkten för årsrap-
portens färdigställande inte gett utslag 
i någon ökning av antalet humaninfek-
tioner orsakade av de aktuella salmo-
nellaserotyperna. Antalet norovirusfall 
har ökat jämfört med de senaste åren, 
vilket troligen förklaras av den utvid-
gade användningen av mikrobiologisk 
norovirusdiagnostik också i andra sam-
manhang än i epidemisituationer eller 
vid norovirusutbrott på vårdinstitutio-
ner. Under hösten 2008 inträffade en 
kraftig enterokockepidemi som drab-
bade både barn och vuxna, och som i 
många fall var förenad med en ovanlig 
sjukdomsbild.

Bland de livsmedels- och vatten-
burna epidemierna noteras Finlands 
första omfattande Cryptosporidium-
epidemi. Epidemier av Yersinia pseudo-
tuberculosis har blivit ett mer eller min-
dre återkommande fenomen – denna 
gång orsakades epidemin av morötter. 
Utredningarna av den vattenburna epi-
demin i Nokia i november 2007 fort-

satte under år 2008, med medverkan av 
flera olika instanser.

Antalet fall av hepatit A och anta-
let akuta fall av hepatit B hölls på sam-
ma låga nivå som under de senaste åren. 
Också det rapporterade antalet nya fall 
av hepatit C minskade totalt sett. I Nor-
ra Finland, där utvecklingen sedan 
länge har gått i en annan riktning än i 
övriga delar av landet, har man emel-
lertid sett en ökning av antalet hepatit 
C-fall, speciellt under de senaste åren.

I fråga om sexuellt överförda sjuk-
domar är situationen i stort sett oför-
ändrad, utom i fråga om antalet nya 
hiv-fall, där det sågs en klar minskning 
jämfört med den höga nivå som kän-
netecknade de två föregående åren. Det 
fortsatt höga antalet klamydiafall, när-
mare 14 000, samt den stora andelen 
heterosexuellt överförda hiv-infektio-
ner visar att bekämpningen av köns-
sjukdomar behöver effektiviseras.

I fråga om antimikrobiell resistens 
har situationen försämrats. Antalet nya 
fall av MRSA-bärarskap som rappor-
terades 2008 var klart högre än under 
de två föregående åren, och även anta-
let MRSA-fynd i blod fortsätter att öka. 
Under 2008 gjordes närmare 2 000 an-
mälningar om det nya övervaknings-
objektet ESBL, dvs. fynd av Escherichia 
coli- och Klebsiella pneumoniae-bakte-
rier med resistens eller nedsatt känslig-
het för cefalosporiner av tredje genera-
tionen.

Under de senaste åren har man 
från olika länder rapporterat om svå-
ra former av antibiotikarelaterade di-
arréer orsakade av bakterien Clostridi-
um difficile, speciellt dess undertyp 027. 
Fynd av C. difficile blev efter en tioårig 
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paus åter anmälningspliktiga från bör-
jan av år 2008, och stammar som iso-
lerats från svåra sjukdomsfall typades. 
Antalsmässigt var C. difficile -fynden 
den näst vanligaste anmälningspliktiga 
mikroben. Typningarna visade att pcr-
ribotypen 027 har vidsträckt geografisk 
spridning i Finland.

Nedgången i antalet tuberkulos-
fall avstannade under åren 2007–2008. 
En liten ökning av det totala antalet 
fall kunde noteras som en följd av att 
rapporteringskriterierna ändrades för 
att motsvara de nya europeiska fallde-
finitionerna. Någon försämring av lä-
get kan dock inte ses i fråga om antalet 
odlingsverifierade fall, för vilka krite-
rierna är oförändrade. Det finns inga 
tecken på någon ökning av antalet tu-
berkulosfall bland barn efter det att 
man i Finland år 2006 övergick från all-
män BCG-vaccinering till vaccinering 
av riskgrupper. Under 2008 inträffa-
de emellertid ett utbrott av tuberkulos 
i Birkaland, vilket understryker vikten 
av tidig diagnos och arbetet med att be-
kämpa tuberkulosens spridning.

År 2008 rapporterades rekord-
många fall av Puumalavirusinfektioner 
(sorkfeber). Efter införandet av syste-
matisk smittortsutredning av alla an-
mälda fall av TBE-infektioner har det 
framkommit att det endemiska om-
rådet för TBE-virus har utvidgats. År 
2008 konstaterades enstaka fall av smit-

ta förvärvad på två nya smittorter, Simo 
och Varkaus.

Antalet malariafall var större än 
vanligt, vilket framför allt berodde på 
ett antal sjukdomsfall bland personer 
som rest till Gambia helt utan malaria-
profylax eller med otillräckligt skydd 
mot malaria.

Antalet svåra, blododlingsverifie-
rade allmäninfektioner har ökat år för 
år. År 2008 var det redan uppe i över 
10 000 fall. Speciellt aktuellt med tanke 
på möjligheterna för smittbekämpning 
var det rekordhöga antalet (över 900 
fall) av blododlingsverifierade pneu-
mokockinfektioner. En nationell ex-
pertgrupp har rekommenderat att Fin-
land – som ett av de sista länderna i EU 
– bör ta in konjugatvaccin mot pneu-
mokocker i det nationella vaccina-
tionsprogrammet. Internationella stu-
dier visar att man genom vaccinering 
av barn kan åstadkomma en betydande 
flockimmunitet, vilket innebär en klar 
minskning av antalet fall även i äldre ål-
dersgrupper.

Helsingfors 14.4.2009

Petri Ruutu
forskningsprofessor
Smittskyddsavdelningen
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Luftvägsinfektioner

2007 rekommenderade användning av 
en ny vaccinvirusvariant, A/Solomon 
Islands/3/2006, samma variant som se-
nare gav upphov till influensa A-epide-
min vintern 2007–2008.

Hösten 2007 var första gången 
som alla barn under 3 år erbjöds gra-
tis influensavaccin. Eftersom epidemi-
viruset var mycket nära besläktat med 
vaccinviruset, kan man anta att den re-
kommenderade serien om två doser gav 
barnen ett gott immunskydd, förutsatt 
att de fick den innan epidemin hade 
börjat.

I oktober–november 2007 konsta-
terades bara enstaka fall av influensa A. 
I december noterades en liten ökning 
av antalet anmälda fall. Den egentliga 
epidemitoppen nåddes i månadsskif-
tet januari–februari 2008. I garnisoner-
na bröt epidemin ut andra veckan i ja-

Influensa A

Influensa A -epidemin under epidemi-
säsongen 2007–2008 orsakades av vi-
rus av undertypen A/H1N1. Denna un-
dertyp återkom nu efter en sju år lång 
paus. År 2000 hade en ny epidemisk va-
riant, A/New Caledonia/20/99, valts till 
H1N1-vaccinvirus. Samma virusva-
riant orsakade en omfattande epide-
mi i Finland vintern 2000–2001, speci-
ellt bland barn och unga vuxna. Samma 
variant användes som vaccinvirus även 
under de följande sex åren, under vilka 
A/New Caledonia/20/99-liknande vi-
rus endast orsakade enstaka sjukdoms-
fall eller mindre utbrott. Situationen 
var densamma både i Finland och i öv-
riga delar av världen. Först 2006 inträf-
fade en antigenförändring i viruset, vil-
ket ledde till att WHO i början av år 
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Figur 1.  Influensa A månadsvis 1995–2008.
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nuari, omedelbart efter det att den nya 
värnpliktskontingenten hade inlett sin 
tjänstgöring. Av de fall av influensa A 
som konstaterades under januari må-
nad gällde en tredjedel ungdomar och 
unga vuxna i åldern 15–24 år, de flesta 
av dem värnpliktiga. Därefter spred sig 
epidemin också till civilbefolkningen. 
I februari var över en tredjedel av fal-
len barn under 10 år. Influensavirus av 
undertypen A/H1N1 betraktas allmänt 
som ett virus som framför allt drab-
bar barn och unga vuxna. Detta be-
kräftas av utvecklingen under säsong-
en 2007–2008. Av de fall som anmäldes 
till registret för smittsamma sjukdomar 
gällde 31 % barn under 10 år och 18 % 
barn och unga i åldersgruppen 10–19 
år. Närmare 45 % av de insjuknade var 
i åldern 20–49 år och bara lite mer än 2 
% i åldern över 59 år. Virus av under-
typen influensa A/H3N2 orsakade ba-
ra enstaka sjukdomsfall i Finland under 
säsongen 2007–2008.

I januari 2008 upptäckte man att 
det i Europa förekom A/H1N1-stam-
mar som var resistenta mot det antivi-
rala läkemedlet oseltamivir (TamifluR). 
Detta inträffade trots att det inte hade 
skett någon ökning av förskrivningen 
av oseltamivir jämfört med åren innan. 
De resistenta virusen hade förmåga att 
sprida sig från människa till människa 
och ge upphov till sedvanliga influensa-
symtom. Resistenta virus förekom ock-
så i Finland, liksom på andra håll i värl-
den. Situationen följs noga. 

Influensa B

Vintern 2007–2008 anmäldes 1 807 
fall av influensa B, nästan lika många 

som antalet fall av influensa A. Influen-
sa B-viruset förekommer i två olika ut-
vecklingsgrenar, Yamagata-grenen och 
Victoria-grenen. I det vaccin som an-
vändes hösten 2007 ingick vaccinviru-
set B/Malaysia/2506/2004, samma un-
dertyp som året innan. Vaccinviruset 
tillhör Victoria-grenen, medan influen-
sa B-epidemin vintern 2007–2008 orsa-
kades av en representant för Yamagata-
grenen. Det innebar att vaccinet gav ett 
tämligen dåligt skydd mot epidemivi-
ruset. Under slutet av år 2007 konstate-
rades bara 43 fall av influensa B. Under 
loppet av januari månad 2008 utveckla-
des en epidemi, och i februari–mars var 
stora mängder influensa B-virus i cir-
kulation. Så sent som i april fick regist-
ret för smittsamma sjukdomar ta emot 
322 anmälningar om influensa B. När-
mare 25 % av fallen var barn under 10 
år och lika många var vuxna i åldern 
30–39 år, vilket väcker frågan om vi-
ruset eventuellt kan ha överförts från 
sjuka barn till deras föräldrar. Bara lite 
över 5 procent av fallen tillhörde ålders-
gruppen 15–24 år (den åldersgrupp till 
vilka de flesta värnpliktiga hör), och en 
lika stor andel tillhörde åldersgruppen 
över 59 år. Influensa B förekom ännu i 
maj, då man diagnostiserade samman-
lagt 50 fall.

RSV (Respiratory syncytial 
virus)

Under 2008 anmäldes 1 900 labora-
torieverifierade fall av RSV till regist-
ret för smittsamma sjukdomar (inci-
dens 36/100 000). Antalet är det största 
på tre år. Den föregående incidenstop-
pen inföll år 2005 (2 330 fall). I Fin-
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land uppträder RS-viruset i regelbund-
na cykler som omspänner två år. Under 
udda år inträffar en liten vårepidemi, 
som följs av en kraftigare vinterepide-
mi kring årsskiftet. År 2008 var det vin-
terepidemin som stod i tur, och epide-
min nådde sin kulmen i februari. Den 
stora variationen i incidenssiffrorna 
för de olika sjukvårdsdistrikten (4–52 
fall/100 000) beror sannolikt på skill-
nader i användningen av laboratoriedi-
agnostik. Liksom under tidigare år var 
nio av tio RSV-fall barn i åldern 0–4 år. 
RSV-infektioner förekommer i alla ål-
dersgrupper, men sjukdomsfall som le-
der till sjukhusvård och laboratoriedi-
agnostik förekommer huvudsakligen 
inom gruppen spädbarn och småbarn. 

Legionella

Under 2008 anmäldes 28 laboratorieve-
rifierade fall av legionärssjuka. Diagno-
sen baserade sig i sex av fallen på på-

visning av antigen i urin, i två fall på 
odling eller PCR-analys av lungskölj-
vätska, och i de övriga fallen på använd-
ning av serologiska metoder. Fortsatta 
utredningar visade att sjukdomsbilden 
i 17 av fallen passade in på legionel-
los, dvs. lunginflammation konstaterad 
på basis av symtom eller röntgenbild. 
Lunginflammation förekom hos alla de 
sex fall där diagnosen hade ställts med 
hjälp av urinantigentest, liksom i de fall 
där mikroben hade påvisats i lungskölj-
vätska. Av de diagnostiserade fallen var 
16 män och 12 kvinnor, med en ålders-
spridning från 20 till 82 år. År 2008 av-
led en 57-årig multisjuk kvinna i legio-
nellos efter en resa till Turkiet. Liksom 
under tidigare år hade hälften av dem 
som diagnostiserades med legionella 
varit utomlands före insjuknandet. Tolv 
av dem hade bott utomlands på hotell. 
Uppgifter om var dessa personer ha-
de varit inkvarterade rapporterades till 
EWGLINET (European Surveillance 
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Figur 2.  RS-virus månadsvis 1995–2008.
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Scheme for Travel Associated Legion-
naires’ Disease), som samlar in infor-
mation om legionellainfektioner som 
inträffat i samband med utlandsresor.

Kikhosta 
(Bordetella pertussis) 
Under 2008 anmäldes 511 fall av kik-
hosta (10/100 000) till registret för 
smittsamma sjukdomar. Antalet har 
hållit sig i stort sett oförändrat under 
de senaste åren och är klart lägre än 
under rekordåren 2003–2004. Diagno-
sen ställdes i de flesta av fallen på ba-
sis av antikroppsbestämning. Av de in-
sjuknade var 29 yngre än 1 år, och av 
dem var 19 yngre än tre månader. Lik-
som i fjol var antalet insjuknade störst 
i åldersgruppen 15–19 år (131 fall). Ti-
digare konstaterades största delen av 
fallen bland yngre barn och skolelever.  

År 2008 rapporterades cirka hälften 
av fallen bland personer som var äld-
re än 20 år. Denna förskjutning mot 
äldre åldersgrupper är sannolikt en 
följd av att man 2003 införde en boos-
terdos för sexåringar och att vaccina-
tionsprogrammet sedan 2005 omfat-
tar boostervaccinering vid 4 och 14 års 
ålder. Sjukvårdsdistriktens incidens-
tal varierade kraftigt även denna gång 
(2–39/100 000). Högst var inciden-
sen i Mellersta Österbottens sjukvårds-
distrikt och lägst i Östra Savolax sjuk-
vårdsdistrikt.

1995 1996 19981997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Figur 3.  Kikhosta månadsvis 1995–2008.
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Mag- och tarminfektioner

och motsvarar en incidens om 7 per 
100 000 invånare. De inhemska salmo-
nellainfektionerna orsakades av 48 oli-
ka serotyper, av vilka de fem vanligas-
te var Typhimurium (22 %), Newport 
(19 %), Enteritidis (13 %), Reading 
(7 %) och Mikawasima (6 %). S. New-
port-, Reading- och Mikawasima-fal-
len förekom huvudsakligen i samband 
med epidemiska utbrott som förorsa-
kats av dessa serotyper. Av de inhem-
ska S. Typhimurium-fallen var störs-
ta delen av den endemiska fagtypen 
FT1, av vilka 69 % hade DNA-profilen 
STYMXB.0098, som indikerar känslig-
het för antimikrobiella läkemedel.

Antalet utländska salmonellafall 
uppgick till sammanlagt 2 605, vilket 
motsvarar en incidens om 49/100 000 
invånare. De utlandsförvärvade fallen 
representerade över 100 olika serotyper. 
Serotypen S. Enteritidis orsakade 1 066 
(41 %) av de utländska fallen, Typhi-
murium 198 fall, Stanley 136, Virchow 
115 och Newport 76 fall. De vanligas-
te smittländerna var Thailand (35 %), 
Grekland (9 %), Egypten (5 %) och 
Turkiet (5 %).

Fagtypning genomfördes på 935 av 
de utländska Enteritidis-stammarna och 
170 av de utländska Typhimurium-stam-
marna. De vanligaste Enteritidis-fagty-
perna var FT 21 (20 %), FT 14b (14 %) 
och FT 1 (13 %). De vanligaste Typhimu-
rium-fagtyperna var FT NST (24 %), FT 
195 (18 %) och FT 120 (14 %).

En ”epidemiologisk” känslighets-
bestämning med avseende på tolv anti-

Salmonella

Under 2008 anmäldes sammanlagt 
3 142 fall av salmonella, mot 2 735 året 
innan. Förekomsten av salmonella har 
varit större under åren 2007 och 2008 
än under tidigare år. År 2008 var 54 pro-
cent av fallen kvinnor. Incidensen för 
hela landet var 59/100 000. Incidensen 
enligt sjukvårdsdistrikt var högst i Öst-
ra Savolax (79/100 000) och Satakunta 
(75/100 000) sjukvårdsdistrikt och lägst 
i Kajanalands (31/100 000) och Länsi-
Pohja (33/100 000) sjukvårdsdistrikt. 
Incidensen enligt åldersgrupp var högst 
bland 20–49-åringar (variationsvidd 
83–89/100 000) och lägst bland perso-
ner över 70 år (10/100 000).

De vanligaste Salmonella-seroty-
perna var Enteritidis (983 fall), Typ-
himurium (255), Stanley (132) och 
Virchow (110). Hos 43 personer påträf-
fades fler än en serotyp.

Två fall av S. Typhi samt 6 fall av 
S. Paratyphi A och 5 fall av S. Paratyphi 
B påträffades. Salmonella Typhi orsa-
kar tyfoidfeber (tyfus), medan S. Pa-
ratyphi orsakar paratyfoidfeber (para-
tyfus). I samtliga fall av S. Typhi och S. 
Paratyphi A handlade det om utlands-
förvärvad smitta. I S. Paratyphi A-fal-
len var smittlandet i de flesta fallen In-
dien. Tre av de fem personer som hade 
fått S. Paratyphi B-smitta hade varit på 
en utlandsresa (till Turkiet, Bangladesh 
respektive Irak).

Antalet inhemska salmonellafall 
var 380 (14 %), lika stort som år 2007, 
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mikrobiella läkemedel visade att 7 % 
av de inhemska och 14 % av de utländ-
ska salmonellafallen var multiresisten-
ta (resistenta mot ≥ 4 antimikrobiella 
läkemedel). Nedsatt känslighet (R el-
ler I) för nalidixinsyra (som ingår i den 
epidemiologiska känslighetsbestäm-
ningen) kan användas för att predicera 
nedsatt känslighet för fluorokinoloner 
(MIC ≥ 0,125 mg/L). Vid disktestning 
konstaterades nedsatt känslighet (R el-
ler I) för nalidixinsyra hos 8 % av de 
inhemska och 28 % av de utländska 
stammarna, och av dessa stammar hade 
90 % nedsatt känslighet för ciprofloxa-
cin medan 2 % var helt resistenta mot 
ciprofloxacin (MIC ≥ 4,0 mg/L). 

Campylobacter

Under 2008 anmäldes 4 453 campylo-
bacterfall till registret för smittsamma 
sjukdomar, vilket var 348 fall (8 %) mer 

än år 2007. Den klart vanligaste cam-
pylobacterarten var Campylobacter je-
juni (3 468 fall). År 2008 anmäldes 202 
fall av C. coli och 780 otypade fynd av 
campylobacterinfektioner. Incidensen 
för hela befolkningen var 85/100 000. 
52 procent av fallen var män. Inci-
densen var högst i åldersgruppen 30–
34 år (173/100 000). Av sjukvårdsdi-
strikten hade Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt den högsta inciden-
sen (135/100 000). Incidensen följde 
den för campylobacterbakterien typis-
ka årstidsvariationen, med en topp i ju-
li–augusti.

Uppgift om eventuell utlandsresa 
före insjuknandet erhölls för 3 223 av 
fallen (72 %). Av dessa hade 77 procent 
varit utomlands just före insjuknandet. 
De vanligaste smittländerna var Thai-
land (431 fall), Indien (217), Spanien 
(210) och Turkiet (195).
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Figur 4. Salmonella- och campylobacterfall månadsvis 1995–2008.
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Tabell 1. De vanligaste serotyperna av salmonella 1997–2008  
(i tabellen ingår inte S. Typhi och S. Paratyphi)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Utländska
Salmonella Enteritidis 912 944 892 1046 1238 904 907 774 834 879 735 1066

Salmonella Typhimurium 159 133 103 204 139 115 135 166 194 141 246 198

Salmonella Virchow 85 82 76 49 79 55 67 74 88 80 135 115

Salmonella Hadar 57 79 112 125 96 69 58

Salmonella Newport 34 53 66 76

Salmonella Infantis 67

Salmonella Braenderup 38 49

Salmonella Stanley 62 65 67 105 113 116 175 136

Salmonella Corvallis 60 59

Övriga 758 827 680 747 757 636 628 665 654 745 920 1014

Totalt 2005 2132 1901 2220 2371 1844 1862 1837 1943 2027 2270 2605

Inhemska
Salmonella Typhimurium 499 222 375 124 152 222 137 131 240 170 150 80

Salmonella Enteritidis 79 59 83 52 63 42 61 81 75 69 61 49

Salmonella Hvittingfoss 26

Salmonella Hadar 31 10 17

Salmonella Infantis 24 21 19 10

Salmonella Newport 22 66 16 7 9 23 70

Salmonella Saintpaul 22

Salmonella Agona 85 27 41 16 12 27 32 40

Salmonella Poona 10 9

Salmonella Virchow 15 11

Salmonella Ohio 12

Salmonella Abony 15

Salmonella Stanley 8 5 12

Salmonella Give 39

Salmonella Reading 25

Salmonella Mikawasima 23

Övriga 153 122 93 90 103 85 75 81 80 98 86 127

Totalt 808 512 656 325 390 406 310 335 442 396  372 374

Argivelse om smittland saknas 

Totalt 233 301 476 223 145 102 107 86 111 153 93 150

Totalt 3046 2945 3033 2768 2906 2352 2279 2258 2496 2576 2735 3129
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Yersiniainfektioner
Yersinia enterocolitica

År 2008 anmäldes 466 fall av Yersinia 
enterocolitica till registret för smittsam-
ma sjukdomar, vilket var 13 % mer än 
år 2007 (414). År 2008 var incidensen 
för hela landet 9/100 000. Störst var in-
cidensen i åldersgruppen över 75 år 
(15/100 000). De regionala incidensta-
len varierade kraftigt. Högst var inci-
densen i Kajanalands sjukvårdsdistrikt 
(27/100 000). 

Yersinia pseudotuberculosis
Antalet fall av Yersinia pseudotuberculo-
sis (132 fall) ökade åter efter att år 2007 
ha legat på en låg nivå (56 fall). Någon 
tydlig trend i förekomsten av Y. pseu-
dotuberculosis kan inte urskiljas, efter-
som antalet fall under flera år har va-
rierat kraftigt på grund av epidemier. 

År 2008 var incidensen för hela lan-
det 2,5/100 000 invånare. Antalet fall är 
alltför litet för att kunna ge en represen-
tativ bild av de regionala skillnaderna. 
Den höga incidensen för Kajanaland 
berodde på en lokal epidemi. Från nio 
sjukvårdsdistrikt rapporterades inte ett 
enda fall under år 2008.

Shigellainfektioner

Incidensen av shigellos var 2,4/100 000 
år 2008. Det totala antalet anmälda fall 
var 124 (52 män och 72 kvinnor). Inci-
densen var högst i åldersgruppen 25–29 
år (6,9/100 000). Över hälften av fallen 
(66 fall) rapporterades från Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt, där ock-
så incidensen var högre än i andra sjuk-
vårdsdistrikt (4,6/100 000). Från sex 
sjukvårdsdistrikt rapporterades inte ett 
enda fall. I sammanlagt 113 av fallen var 

Figur 5.  Yersinia enterocolitica odlings- och antikroppsfynd 1995–2008.
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smittan förvärvad utomlands och i tre 
av fallen i Finland, medan uppgift om 
smittland saknades i åtta av fallen. De 
vanligaste shigellatyperna var Shigella 
sonnei (88 fall) och S. flexneri (23 fall). 
Därtill rapporterades fyra fall av S. dy-
senteriae. De vanligaste smittländer-
na var Indien (25) och Egypten (21). 
Av shigellastammarna var 72 % resi-
stenta mot minst fyra antimikrobiel-
la läkemedel, medan 28 % var resisten-
ta mot nalidixinsyra och av dessa hade 
94 % nedsatt känslighet för ciproflox-
acin (MIC minst 0,125 mg/L). De na-
lidixinsyreresistenta stammarna kom i 
huvudsak från Indien, liksom även de 
mest ciprofloxacinresistenta stammar-
na (MIC minst 4 mg/L). Tre shigellas-
tammar hade nedsatt känslighet (I) för 
cefotaxim vid disktestning; stammarna 
var av typen S. sonnei och härstamma-
de från Turkiet.

Enterohemorragisk 
Escherichia coli (EHEC)

Till registret för smittsamma sjukdo-
mar anmäldes åtta mikrobiologiskt 
verifierade fall av enterohemorragisk 
Escherichia coli (EHEC) (0,2/100 000/
år). Varje år rapporteras några ensta-
ka fall, av vilka största delen är utlands-
förvärvade. Av de fall som anmäldes år 
2008 gällde tre kvinnor och fem män. 
Fem av de insjuknade var barn under 
15 år, varav tre i åldern 0–4 år. Ingen av 
de insjuknade hade veterligen drabbats 
av följdsjukdomen HUS. I fyra av fallen 
var smittan utlandsförvärvad.

Tre av fallen, alla av utländskt ur-
sprung, orsakades av stammar tillhö-
rande serogruppen O157. Fyra fall or-
sakades av serogruppen Non-O157, 
och av dessa konstaterades tre hos med-
lemmar av samma hushåll. 

Figur 6.  Yersinia pseudotuberculosis odlings- och antikroppsfynd 1995–2008.
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Norovirus

Under 2008 anmäldes 2 574 fall av no-
rovirussmitta, av vilka 1 527 (59 %) 
gällde kvinnor. Incidensen 49/100 000 
var nästan lika hög som år 2007. Över 
80 % av fallen anmäldes under tiden ja-
nuari–maj. Över hälften (55 %) av fal-
len inträffade i åldersgruppen 75 år och 
äldre (vilket motsvarar en incidens om 
362/100 000 för denna åldersgrupp). 
Sjukdomsfall förekom dock i alla ål-
dersgrupper. Incidensen var högst i 
Mellersta Österbottens, Länsi-Pohja, 
Kajanalands och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ansamlingen av norovirusfall i 
början av året berodde på det stora an-
talet epidemier på vårdinstitutioner. 
Detta förklarar också den höga inciden-
sen bland äldre personer och den stora 
regionala variationen. Dessa utbrott or-
sakades huvudsakligen av GII.4-varian-
ten GII4-2006b, som upptäcktes första 
gången år 2006. En annan norovirusva-

riant som uppkom 2006, GII4-2006a, 
försvann helt och hållet under år 2008. 
Förutom den dominerande varianten 
GII4-2006b påträffades under året även 
en del fall som orsakats av genotyperna 
GII.7 och GI.3B. 

Rotavirus

Under 2008 anmäldes 1 337 fall av rota-
virusinfektioner, vilket motsvarar en 
incidens om 25/100 000. Av de insjuk-
nade var 740 män och 597 kvinnor. 
Antalet fall var betydligt högre än un-
der 2007, då antalet anmälda fall var 
rekordlågt. Den månadsvisa inciden-
sen följde det vanliga mönstret: antalet 
fall steg under vårens lopp och nådde 
sin kulmen i april, för att sedan mins-
ka under månaderna juni och juli. In-
cidensen var klart högst (424/100 000) 
bland barn under 5 år. Denna grupp 
stod för 90 % av alla rapporterade fall. 
Sjukdomsfall inrapporterades från al-

Figur 7. Norovirus månadsvis 2005–2008.
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la sjukvårdsdistrikt. Incidensen var 
högst i Kajanalands sjukvårdsdistrikt 
(75/100 000). Bekämpningen av rota-
virusinfektioner är inne i ett intressant 
skede i och med att det första vaccinet 
mot rotavirus kom ut på den finländska 
marknaden sommaren 2006. Efterfrå-
gan på vaccinet var först ganska liten, 
men ökade kraftigt under 2007. Beslu-
tet att ta in rotavirusvaccin i det natio-
nella vaccinationsprogrammet innebär 
att alla barn i åldern 6 veckor eller äldre 
fr.o.m. september 2009 kan få vaccinet 
gratis vid sin rådgivningsbyrå.

Enterovirus

Under 2008 anmäldes 352 fall av en-
terovirusinfektioner. Av fallen var 209 
män och 143 kvinnor. Över hälften 
(58 %) av fallen var barn under 9 år, 
men sjukdomsfall förekom i alla ålders-
grupper.

Huvudparten av enterovirusfyn-
den 2008 rapporterades under årets 
sista kvartal. 88 % av fallen inträffa-
de kring månadsskiftet september–ok-
tober i samband med en för finländ-
ska förhållanden ovanligt omfattande 
enterovirusepidemi. Under denna epi-
demi drabbades även många vuxna av 
svåra sjukdomssymtom. Upphovet till 
epidemierna visade sig vara två tidigare 
dåligt kända coxsackievirus, CAV-6 och 
CAV-10. Många av patienterna drabba-
des av ett ovanligt symtom, nämligen 
nagellossning.

Listeria

Under 2008 anmäldes sammanlagt 39 
fall av infektioner orsakade av bakte-

rien Listeria monocytogenes. Av de in-
sjuknade var 54 procent kvinnor och 74 
procent i åldern 65 år eller äldre. Års-
incidensen för listerios var 7,4 fall per 
en miljon invånare. Av anmälningarna 
baserade sig 33 (77 %) på fynd av lis-
teria i blod, tre på fynd i likvor, ett på 
fynd i både blod och likvor samt två på 
fynd i andra typer av prov. Tre patien-
ter dog. Inget av fallen inträffade i sam-
band med graviditet och endast en av 
de smittade var barn. Listeriosfall före-
kom i de flesta sjukvårdsdistrikt. Före-
komsten per sjukvårdsdistrikt variera-
de mellan noll och tretton fall; från sex 
sjukvårdsdistrikt rapporterades inte ett 
enda fall. Sextio procent av fallen orsa-
kades av serotyp 1/2a och 33 procent av 
serotyp 4b.

År 2008 påträffades två sjukdoms-
kluster orsakade av genetiskt likartade 
typer av Listeria monocytogenes. Det ena 
klustret omfattade fem fall och det an-
dra åtta fall. Smittkällan för det första 
klustret blev aldrig klarlagd. Den epide-
miologiska utredningen av det kluster 
som inträffade i slutet av året var i skri-
vande stund ännu inte slutförd. 

Betydande livsmedels- och 
vattenburna epidemier

Under 2008 fick Folkhälsoinstitutet ta 
emot 80 anmälningar om misstänk-
ta livsmedels- eller vattenburna epide-
mier, bl.a. en Yersinia pseudotuberculo-
sis-epidemi i Kajanaland, där smittan 
spreds via morötter, samt en Cryptospo-
ridium parvum-epidemi i Helsingfors, 
den första omfattande epidemin i sitt 
slag i Finland. Därtill utreddes flera an-
dra kluster av tarminfektioner.
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Cryptosporidium parvum-epidemi 
i Helsingfors

Under tiden 30.10–14.11.2008 drab-
bades 72 matgäster vid Helsingfors 
byggnadsverks personalrestaurang av 
en diarrésjukdom orsakad av urdjuret 
Cryptosporidium parvum. Förutom di-
arré fick patienterna kraftiga magsmär-
tor och illamående. Smittkällan utred-
des med hjälp av en enkätundersökning 
och omfattande spårningsåtgärder. 
Smittkällan misstänktes vara en sallad 
av utländskt ursprung, men misstanken 
kunde inte bekräftas. 

Campylobacterepidemi i Korpilax
I slutet av juli insjuknade tiotals perso-
ner i Korpilax i en magsjukdom. Orsa-
ken visade sig vara Campylobacter jeju-
ni. Vid fortsatta utredningar av prover 
från vattentaget påvisades små mäng-
der indikatorbakterier, men inte cam-
pylobacter. Eftersom det inte fanns 
några andra faktorer än hushållsvattnet 
som var gemensamma för de insjukna-
de, betraktades dricksvattnet som den 
sannolika smittkällan.

Salmonella Mikawasima-epide-
mier i februari och november
I februari konstaterades 9 fall av Sal-
monella Mikawasima i Södra och Väs-
tra Finland. Stammarna var av geno-
typ SMIK5. Mikawasima är en ovanlig 
serotyp i Finland, men små kluster av 
denna genotyp har konstaterats så gott 
som varje år, bl.a. under åren 2006 och 
2007. Det andra klustret av S. Mikawa-
sima under år 2008 uppdagades i no-
vember, då 15 anställda på ett kryss-
ningsfartyg befanns vara infekterade 
med genotypen SMIK3. Bara två av fal-

len uppvisade symtom på salmonella-
smitta. De övriga uppdagades först ef-
ter en omfattande salmonellascreening 
av personalen. Trots fortsatta utred-
ningar kunde smittkällan inte klarläg-
gas. Bland passagerarna konstaterades 
inga sjukdomsfall.

Salmonella Poona-epidemi
Under tiden från slutet av april till slu-
tet av juni konstaterades sammanlagt 
16 fall av Salmonella Poona på olika 
håll i Finland. Stammarna företräd-
de fyra olika DNA-profiler, även om 
de flesta (10 stammar) hade identis-
ka DNA-profiler. En del av stammarna 
skilde sig från varandra med avseende 
på 4–9 DNA-fragment, vilket enligt in-
ternationellt accepterad praxis innebär 
att de inte borde räknas till samma epi-
demi. Eftersom S. Poona är en ovanlig 
serotyp i Finland (t.ex. 2007 förekom 
inte ett enda inhemskt smittfall) och 
eftersom alla Poona-fynd 2008 (utom 
ett i oktober) inträffade inom samma 
korta tidrymd, ansåg man dock att fal-
len måste ha haft en gemensam källa. 
Poona är en ovanlig serotyp också i an-
dra länder i Europa. Även från en del 
andra europeiska länder rapporterades 
ett ökat antal sporadiska S. Poona-fall 
i april–juni. I Skottland konstaterades 
5 fall av S. Poona med en genotyp som 
var identisk med den hos vissa av de 
finländska fynden. De finländska pa-
tienterna intervjuades, men någon ge-
mensam exponeringsfaktor gick inte 
att fastställa.

Salmonella Newport- och 
Salmonella Reading-epidemier
Under tiden från slutet av oktober till 
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slutet av november konstaterades 70 
fall av Salmonella Newport och närma-
re 30 fall av Salmonella Reading i olika 
delar av Finland. Båda serotyperna är 
ovanliga i Finland. Ingen ökning av an-
talet sjukdomsfall orsakade av dessa se-
rotyper noterades i andra delar av Eu-
ropa. En del av smittfallen uppträdde 
i form av kluster i Helsingfors, Tuus-
niemi, Rovaniemi och Kymmenedalen. 
Den gemensamma faktorn var matser-
vering på vårdinstitutioner. För att ut-
reda smittkällan intervjuades vård-
personalen och de insjuknade. Man 
försökte också spåra de livsmedel som 
var gemensamma för de berörda stor-
köken. Även en fall–kontrollstudie ge-
nomfördes, men smittkällan har än så 
länge inte kunnat fastställas.

Salmonella Anatum-epidemi
I Joensuutrakten konstaterades un-
der tiden från mitten av augusti till 
slutet av oktober 7 fall av Salmonella 
Anatum. Stammen var av genotypen 
SANT9 och känslig för de testade anti-
mikrobiella läkemedlen. Stammar av 
samma Anatum-typ har sedan 2006 då 
och då påträffats hos människor i Fin-
land. DNA-profilerna för de stammar 
som isolerats från människor avviker 
från DNA-profilerna för de Anatum-
stammar som man vid livsmedelssä-
kerhetsverket Evira har isolerat från 
djur och livsmedel.

Salmonella Enteritidis-epidemi på 
en badinrättning i Estland
Vid en badinrättning i Estland inträf-
fade i augusti en epidemi orsakad av 
Salmonella Enteritidis FT14b av geno-
typen SENT1. Bland badinrättningens 

finländska gäster konstaterades 25 mik-
robiologiskt verifierade fall.

Yersinia pseudotuberculosis-
epidemi i Kajanaland och 
Uleåborg
Från Kajanalands sjukvårdsdistrikt rap-
porterades över 30 fall av magsjukdom 
med svåra magsmärtor, feber och diar-
ré orsakad av Yersinia pseudotuberculo-
sis. De första fallen konstaterades i slutet 
av juni och hos merparten av de insjuk-
nade började symtomen i månadsskif-
tet juni–juli. En del av de insjuknade 
drabbades av följdsjukdomar i form 
av knölros eller reaktiv ledinflamma-
tion. Under tiden 22.6–11.8.2008 kon-
staterades 38 odlingsverifierade fall i 
Kajana och 11 i Uleåborg. De flesta av 
de insjuknade var män i arbetsaktiv ål-
der. Epidemin misstänkts ha orsakats 
av kontaminerade morötter som hade 
distribuerats till flera storkök i Kajana- 
och Uleåborgsområdet. Y. pseudotuber-
culosis O:1-bakterier av samma geno-
typ påträffades i fynd från patienter och 
från morötter.
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Hepatiter

inom ramen för det allmänna vaccina-
tionsprogrammet och genomförandet 
av riktade hälsorådgivnings- och ska-
dereduktionsinsatser bland injektions-
missbrukare verkar ha haft effekt, efter-
som antalet smittfall fortfarande hålls 
på en låg nivå. Under 2008 anmäldes 
liksom under året innan bara ett fall av 
akut hepatit B med anknytning till in-
jektionsmissbruk.

Hepatit C

Antalet nydiagnostiserade fall av hepatit 
C har visat en långsamt avtagande trend 
under det senaste decenniet. Den ned-
åtgående trenden fortsatte under 2008, 
med vissa regionala undantag. Man bör 
dock vara försiktig med tolkningen av 
förändringarna i antalet nya fall, efter-
som det är svårt att skilja mellan aku-
ta smittfall och sådana fall där smittan 
har förvärvats flera år tidigare. Den hö-
ga incidensen av hepatit C i gruppen in-
jektionsmissbrukare innebär att en för-
ändring kommer att ta lång tid också om 
riskerna kan hållas under kontroll.

Största delen av de anmälda hepa-
tit C-fallen hade anknytning till injek-
tionsmissbruk. Antalet fall inom den-
na kategori har minskat under hela 
2000-talet, från 928 fall år 2000 till 508 
fall år 2008. I flera hepatit C- och he-
patit B-fall (513 fall år 2008) är smitt-
vägen okänd. Merparten av alla hepatit 
C-fall med okänd smittväg antas vanli-
gen åtminstone delvis ha samband med 
injektionsmissbruk, eftersom det är 

Hepatit A

Till registret för smittsamma sjukdo-
mar anmäldes 2008 sammanlagt 21 fall 
av hepatit A (incidens 0,4/100 000). An-
talet ligger på ungefär samma nivå som 
under de senaste åren. Av fallen var 10 
män och 11 kvinnor. Flest fall (9) rap-
porterades från Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt, medan tolv 
sjukvårdsdistrikt inte rapporterade ett 
enda fall. Tolv av fallen hade smittats 
utomlands och tre i Finland. I sex fall 
hade smittlandet inte angivits.

Incidensen av hepatit A har hål-
lit sig på en låg nivå efter de epidemier 
som förekom bland injektionsmissbru-
kare under åren 2002–2003. Den låga 
incidensen beror sannolikt på den rik-
tade vaccineringen av riskgrupper och 
utlandsresenärer. Vid diagnostisering 
av hepatit A är det dock fortfarande 
viktigt att komma ihåg att skydda pa-
tientens närstående med hjälp av gam-
maglobulin eller vaccinering.

Hepatit B

Under 2008 anmäldes 46 nya fall av he-
patit B (akuta hepatit B-infektioner). An-
talet är något högre än året innan, men 
fortfarande betydligt lägre än under re-
kordåren på 1990-talet. Mellan sjuk-
vårdsdistrikten märks inte längre några 
större skillnader i fråga om incidensen.

Av de konstaterade fallen var 33 
män och 13 kvinnor. Införandet av 
riskgruppsvaccinering mot hepatit B 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Intravenöst 
missbruk

76 107 82 28 43 18 8 3 4 1 1

Sexuell smitta 45 36 39 41 37 19 16 10 15 7 13

Perinatal smitta 1 1 1 - 1 1 - - - - -

Blodprodukter 4 1 1 1 1 - 3 - - - -

Annan 4 9 8 6 2 1 4 3 2 1 2

Inte känd 116 103 109 51 93 67 28 18 16 14 29

Totalt 246 258 240 127 177 106 59 34 37 23 45

Tabel 2. Antal fall av akut hepatit B enligt smittväg (läkares anmälan),1998–2008*)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Intravenöst 
missbruk

1047 1001 928 822 710 627 603 621 571 416 508

Sexuell smitta 55 35 41 42 45 46 59 61 70 63 68

Perinatal smitta 4 10 6 3 3 1 10 5 8 4 9

Blodprodukter 27 23 25 19 18 22 18 24 7 17 15

Annan 24 40 31 31 28 34 31 35 37 23 31

Inte känd 646 643 708 574 567 533 517 497 486 634 513

Totalt 1803 1753 1739 1492 1372 1264 1238 1244 1181 1157 1144

Tabel 3. Antal fall av akut hepatit C enligt smittväg (läkares anmälan), 1998–2008*)

Figur 8.  Antal fall av akut hepatit B som förvärvats via intravenöst missbruk eller sexuell 
smitta 1998–2008.
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*)  Från åren 1995–2003 finns fyra kända fall av HBV-smitta som fåtts via inhemska blodpro-
dukter. Efter år 2000 finns inga kända fall av HCV-smitta från inhemska blodprodukter. Upp-
följningen av HCV-smittovägarna påbörjades år 1998.
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känt att hepatit C smittar dåligt på sex-
uell väg och eftersom inga fall av sam-
hällssmitta har konstaterats. Varje år fö-
rekommer emellertid ett förvånansvärt 
stort antal fall där smittvägen förblir 
oklar, varför man framöver bör gå in 
för att närmare utreda eventuella bak-
omliggande riskfaktorer.

Fördelningen enligt åldersgrupp 
visar att antalet hepatit C-fall bland 
15–19-åringar har minskat med över 
hälften sedan år 2002 (figur 9). Också i 
åldersgruppen 20–24 år har det skett en 
viss minskning. I äldre åldersgrupper än 
de nämnda har minskningen varit lång-
sammare. Detta kan vara ett tecken på att 
hälsorådgivnings- och skadereduktions-
insatserna bland injektionsmissbrukare 
har varit så framgångsrika när det gäl-
ler att minska smittrisken, att långvari-
ga missbrukare får hepatit C-smittan vid 
allt senare ålder. Hälsorådgivnings- och 
skadereduktionsarbetet ser ut att funge-
ra bäst bland missbrukare i de yngsta ål-

dersgrupperna, vilka också hörde till de 
viktigaste målgrupperna för verksamhe-
ten.

Den regionala fördelningen av hepa-
tit C-fallen visar på en minskning av inci-
densen i Västra, Östra och Södra Finlands 
län. Mest oroväckande är situationen i 
Uleåborgs län, där incidensen har stigit 
nästan oavbrutet sedan 1995. I Norra Öst-
erbottens sjukvårdsdistrikt konstaterades 
129 nya hepatit C-fall år 2008 (figur 10), 
vilket motiverar en utredning av orsakerna 
bakom denna ökning. En del av ökning-
en kan eventuellt förklaras av att man tes-
tar aktivare än i andra delar av landet, men 
speciellt under de senaste åren har ökning-
en varit mycket påfallande.

De höga incidenstalen för norra 
Finland visar att det skulle vara viktigt 
att utreda situationen bland injektions-
missbrukarna i regionen och vid behov 
utöka den riktade hälsorådgivningen 
bland missbrukarna i syfte att minska 
smittriskerna.

Figur 9.  Antalet fall av hepatit C fördelade på åldersgrupper 1998–2008.
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Sexuellt överförda infektioner

Gonorré 
(Neisseria gonorrhoeae)
Antalet gonorréfall var i det närmaste 
oförändrat jämfört med året innan. Till 
registret för smittsamma sjukdomar 
anmäldes 202 fall av gonorré, vilket 
motsvarade en incidens på 3,8/100 000. 
79 procent av fallen var män. Största 
delen (76 %) av smittfallen konstate-
rades i åldersgruppen 20–49 år. Smitt-
landet fanns anmält i 76 procent av fal-
len. Av smittfallen bland män var 53 
procent utlandsförvärvade. I 33 fall ha-
de smittan förvärvats i Fjärran Östern 
(26 %). Av smittfallen bland kvinnor 
var 6 (14 %) utlandsförvärvade. 

Klamydia 
(Chlamydia trachomatis)
Under 2008 anmäldes 13 871 fall av 
klamydia, vilket är ungefär lika många 
fall som under 2007 (13 973 fall). Inci-
densen var 266/100 000. De högsta in-
cidenstalen rapporterades från Lapp-
lands (441/100 000), Helsingfors och 
Nylands (302/100 000) samt Birkalands 
(296/100 000) sjukvårdsdistrikt. 59 pro-
cent av fallen var kvinnor. Bland kvin-
nor inträffade största delen av smittfal-
len i åldern 15–24 år (73 %) och bland 
män i åldern 20–24 år (65 %). I ålders-
gruppen under 20 år var antalet smitt-
fall liksom tidigare större bland kvin-
nor (2 779) än bland män (797).

 Figur 11. Klamydia bland unga vuxna 1995–2008.
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Syfilis 
(Treponema pallidum)

Under 2008 anmäldes 215 fall av syfi-
lis, vilket var något mer än under 2007 
(184 fall). Incidensen var 4,1/100 000 
och 64 % av fallen var män. Av smittfal-
len konstaterades 61 % i åldersgruppen 
25–49 år. Incidensen var högst i Söd-
ra Karelens (10,1/100 000), Helsingfors 
och Nylands (8,7/100 000) samt Kym-
menedalens (5,0/100 000) sjukvårdsdi-
strikt. Liksom året innan konstaterades 
ett stort antal fall av syfilis bland män 
i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt (incidens 11,6/100 000).

För 68 procent av smittfallen bland 
män fanns angivelse om smittland. I 46 
procent av fallen var smittan förvärvad ut-
omlands, oftast i Ryssland (8). För kvin-

nornas del var smittlandet känt i 51 pro-
cent av fallen. Sju kvinnor hade smittats i 
Finland och 32 i utlandet (oftast Ryssland). 

Hiv-infektioner

År 2008 var antalet nydiagnostiserade 
fall av hiv mindre än under de två före-
gående åren. 148 nya fall konstaterades, 
varav 86 bland finländare. Antalet kon-
staterade fall av sexuellt överförd smitta 
var 103. Av de smittade var 72 män. Den 
största minskningen av antalet fall sågs 
i kategorin män som har sex med män. 
Det är dock alltför tidigt att bedöma om 
denna minskning endast är ett övergå-
ende fenomen. Bedömningen försvåras 
av att det i Finland saknas forsknings-
baserad kunskap om vuxnas riskbete-
ende med avseende på sexuellt överför-

Tabell 4. Inhemska och utländska gonorréfall, 1995–2008.

Smittland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Finland 185 83 94 100 108 129 113 100 89 133 133 112 79 80

Ryssland 70 50 42 49 42 48 34 28 9 7 23 12 6 16

Estland 26 9 7 9 8 7 3 5 2 6 1 2

Thailand 9 9 7 16 19 18 17 31 27 38 30 42 44 34

Annat land 25 20 19 24 16 32 26 18 21 21 20 25 21 23

Smittorten 
inte känd

63 55 49 71 62 50 54 53 41 47 33 45 42 49

Totalt 378 226 218 269 255 284 247 235 189 252 240 236 195 202

Tabell 5. Inhemska och utländska syfilisfall, 1995–2008.

Smittland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Finland 48 53 50 46 21 54 32 24 30 22 25 20 54 58

Ryssland 49 57 48 33 43 80 49 22 18 16 22 17 16 24

Estland 5 11 5 5 3 3 2 1 6 1 6 3 4 9

Somalia 1 2 5 2 1 2 2 3 3 4 6

Thailand 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 6

Annat land 9 12 14 13 14 17 11 12 14 12 16 17 21 30

Smittorten 
inte känd

56 85 52 81 57 49 63 67 62 57 69 70 83 82

Totalt 168 219 172 187 140 204 159 128 133 110 143 131 188 215
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da sjukdomar och deras benägenhet att 
låta testa sig för hiv. Det är dock gläd-
jande att utvecklingen av antalet upp-
täckta smittfall i Finland åtminstone un-
der 2008 avviker från utvecklingen inom 
övriga Europa. Antalet fall av smitta ge-
nom injektionsmissbruk har fortsatt att 
minska: av 6 anmälda fall i denna kate-
gori var endast två finländare.

Även om det totala antalet hiv-fall 
förefaller ha minskat från de år då sprid-
ningen var som störst, har minskningen 
varit mindre inom kategorin heterosex-
uellt relaterad smitta än inom kategorin 
män som har sex med män. År 2008 ha-
de över hälften av de sexuellt relaterade 
smittfallen bland finländare förvärvats 
på heterosexuell väg. Detta kan vara ett 
tecken på att en del människor ännu in-
te har förstått vikten av säker sex, eller att 
de inte anser att risken är en angelägen-
het som berör dem personligen. Köns-
fördelningen för de nya fallen var lik-
nande som under tidigare år.

Riskerna i anslutning till utlands-
resor är fortfarande betydande. I åt-
minstone hälften av de fall som gällde 
finländare var smittan sannolikt ut-
landsförvärvad. Denna andel kan t.o.m. 
visa sig vara ännu större när man har 
möjlighet att utföra undertypsbestäm-
ning. År 2008 kunde undertypsbestäm-
ning utföras på 116 fall. Nästan hälften 
av dessa fall hörde till undertyp B, den 
vanligaste undertypen och den form 
som påträffas speciellt inom gruppen 
män som har sex med män. De näst 
vanligaste formerna var de rekombi-
nanta undertyperna CRF01-AE och 
CRF06-cpx, som är vanligt förekom-
mande i Sydostasien och Estland.

Inga större förändringar har skett 
i fråga om antalet aidsfall eller antalet 
dödsfall i aids. Trots att antalet är litet, 
är det ändå alldeles för stort med tan-
ke på att aidsrelaterade dödsfall skul-
le kunna undvikas helt och hållet, om 
smittfallen upptäcktes i tid. 

N
ya

 fa
ll

0

50

100

150

200

250

200806040220001998199619941992199019881986198419821980

Finländare Utlänningar

201

13
1

57

13
0

63

80

58

90

36

90

40

86

43

92

38

10
5

37

12
6

20

58

22

51

21

38

29

50

23

57

12

47

16

62

29

34

26

61

25

36

8

34

14

46

10

54

11

33

5

12

2

11
1

antal fall

86

62

Figur 12.  Hiv-fall bland utlänningar och finska medborgare 1980–2008.
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Antimikrobiell resistens 

vor. Av isolaten från blod härstammade 
16 (42 %) från Birkalands sjukvårds-
distrikt (3,4/100 000), 10 (26 %) från 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt (0,7/100 000) och 12 från de öv-
riga sjukvårdsdistrikten (1–3 per di-
strikt).

Liksom tidigare var det totala anta-
let fall störst inom Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt samt inom Bir-
kalands sjukvårdsdistrikt. Incidensen 
per 100 000 invånare var dock högst i 
Länsi-Pohja, Birkalands och Norra Kare-
lens sjukvårdsdistrikt. I likhet med tidi-
gare gjordes största delen av fynden hos 
patienter i åldern 75 år och äldre. Anta-
let fall av MRSA-smitta hos barn ökade 
något (58–83 fall), men höll sig under 5 
procent av det totala antalet fall.

MRSA 

MRSA-situationen försämrades under 
år 2008. Antalet fall av MRSA (meticil-
linresistent Staphylococcus aureus) som 
anmäldes till registret för smittsamma 
sjukdomar uppgick till 1 700 under år 
2008, jämfört med 1 285–1 317 fall un-
der åren 2006–2007. Av anmälning-
arna baserade sig närmare en femte-
del på nasofarynxprover (337/1 740, 19 
%). Andelen var högre än under åren 
2006-2007 (12–14 %) och nästan lika 
hög som förra gången en försämring 
av MRSA-situationen avspeglades i en 
ökning av screeningaktiviteten (2004, 
22 %). Av MRSA-fynden var 38 iso-
lat från blod (jämfört med 32–36 un-
der åren 2006–2007) och ett från lik-

Figur 13a. MRSA enligt sjukvårdsdistrikt 1995–2008.
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Under 2008 typades MRSA-stam-
mar från mer än 1 750 olika personer. 
Cirka 30 % av MRSA-fallen var av ty-
pen FIN-16, som redan i fyra års tid har 
varit den vanligaste MRSA-stammen 

i Finland. Antalet FIN-16-fynd ökade 
med en fjärdedel jämfört med året inn-
an. Största delen av (78 %) av FIN-16-
stammarna påträffades i Birkaland och 
resten i 13 olika sjukvårdsdistrikt. An-

Tabell 6. Antal MRSA-fynd och deras andel av samtliga S. aureus-fynd från blod, 1995–2008.

År MRSA-fynd S. aureus –fynd från 
blododling

Antal MRSA-fynd 
samt andelen 

meticillinresistenta 
S.aureus - stammar (%) 

1995 89 627 2 (0,3)

1996 109 667 0  (0)

1997 120 746 4 (0,5)

1998 189 717 5 (0,7)

1999 211 812 8 (1,0)

2000 261 850 4 (0,5)

2001 340 887 4 (0,5)

2002 601 988 10 (0,9)

2003 859 979 7 (0,7)

2004 1474 1059 33 (3,1)

2005 1379 1013 27 (2,7)

2006 1325 1239 37 (3,0)

2007 1291 1178 32 (2,7)

2008 1739 1259 38 (3,0)

Totalt 9987 13021 211 (1,6)

Figur 13b. MRSA enligt sjukvårdsdistrikt 1995–2008.
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dra vanliga stammar som påträffades i 
flera sjukvårdsdistrikt var FIN-10, FIN-
4, FIN-12 och FIN-7. Jämfört med 2007 
hade antalet FIN-12-stammar ökat näs-
tan tre gånger, antalet FIN-10-stammar 
2,5 gånger och antalet FIN-4-stam-
mar ungefär 1,4 gånger. Antalet anmäl-
da fynd av FIN-7-stammar var mindre 
år 2008 än år 2007. I de sjukvårdsdi-
strikt där incidensen var högst var en 
eller två stammar dominerande: i Län-
si-Pohja sjukvårdsdistrikt dominerade 
stammen FIN-10, i Birkaland stammen 
FIN-16 och i Norra Karelen stammar-
na FIN-3 och FIN-3b. MRSA-typning 
utfördes på blodisolat från 31 personer. 
Av de typade stammarna bestod mer än 
hälften av FIN-16-stammar, medan res-
ten representerade 10 andra stamtyper. 
Bland personer i åldern 70 år och äld-
re var 60 % av de typade MRSA-stam-
marna av typen FIN-16 eller FIN-10. 
Bland barn under 15 år var cirka 66 % 
av stammarna av typen FIN-4, FIN-
12 eller unika fynd. Panton Valentine-
leukocidin (PVL)-gentest utfördes på 
över 200 stammar som hade isolerats 
från djupliggande infektionsfokus eller 
som på basis av stamtypen kunde miss-
tänkas vara positiva för PVL-gener. 71 
stammar konstaterades vara PVL-po-
sitiva; de vanligaste av dessa stamtyper 
var FIN-25, FIN-11, FIN-5b och FIN-
36. 

VRE 

Antalet anmälda fynd av vankomy-
cinresistenta enterokocker (VRE) var 
mindre än året innan. Största delen av 
fynden (24 av 44) gjordes i Norra Öst-
erbottens sjukvårdsdistrikt och hos 

personer i åldern 65 år eller äldre. I an-
dra sjukvårdsdistrikt (n=9) varierade 
antalet fynd från ett till sex. En anmä-
lan baserade sig på fynd av VRE i blod, 
medan inga av anmälningarna basera-
de sig på fynd i likvor.

Under 2008 typades VRE-fynd 
från 39 olika personer. Över 70 % 
(28/39) av fynden var av arten E. faeci-
um och typen vanB. Med hjälp av PF-
GE-analys (pulsfälts-gelelektrofores) 
konstaterades att ungefär hälften av 
fynden (19/39) var unika stammar och 
att ungefär 40 % (16/39) var av stam-
men VRE IV, som påträffats även under 
tidigare år. Resten (n=4) bestod av en-
staka fynd av olika VRE-epidemistam-
mar av tidigare identifierad typ. Av VRE 
IV-stammarna påträffades alla utom en 
i Norra Österbotten, liksom ungefär en 
tredjedel av de unika VRE-stammarna.

ESBL

Alla fynd av Escherichia coli- och Kleb-
siella pneumoniae-stammar med ned-
satt känslighet (I, intermediate) för 
eller resistens (R, resistent) mot cefa-
losporiner av tredje generationen ska 
fr.o.m. 1.1.2009 anmälas till registret 
för smittsamma sjukdomar. Största de-
len av dessa bakterier är så kallade ES-
BL-stammar, som producerar enzymer 
som spjälkar såväl bredspektrum-cefa-
losporiner som samtliga typer av peni-
cillin. År 2008 var största delen av ES-
BL-bakterierna av typen E. coli (1 707) 
och en liten del av typen Klebsiella 
pneumoniae (111). 

ESBL-bildande E. coli-stammar 
påträffades hos personer i alla åldrar. 
Närmare 80 procent av patienterna var 
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kvinnor och över hälften var i åldern 
65 år och äldre. Största delen av fyn-
den isolerades från urinodlingar (77 %, 
1 319/1 707). Både antalet fynd och in-
cidensen var störst i Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt (nästan 900, 
61/100 000).

Det totala antalet blododlings-
fynd var 42, av vilka de flesta härstam-
made från Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt. Incidensen av blod-
odlingsfynd var emellertid högst i Län-
si-Pohja, Päijät-Häme och Satakunta 
sjukvårdsdistrikt.

Även i fråga om bakterien K. 
pneumoniae gällde över hälften av alla 
ESBL-positiva fynd personer i åldern 
65 år eller äldre, medan kvinnornas 
andel av det totala antalet fynd i detta 
fall var lägre (60 %). Största delen av 
anmälningarna (64 %, 71 av 111) ba-
serade sig på fynd i urin. Antalet fynd 
var störst i Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt (47/111), medan in-
cidensen var högst i Mellersta Finlands 
och Satakunta sjukvårdsdistrikt. Fy-
ra anmälningar baserade sig på fynd i 
blod (4/418, 0,1 %).

Under 2008 kartlades 158 bak-
teriestammar med avseende på före-
komsten av gener som kodar för bred-
spektrum-betalaktamas. Stammarna 
hade samlats in för forsknings- och 
epidemibekämpningsändamål samt 
för resistensbestämning med avseen-
de på känslighet för cefalosporiner av 
tredje generationen. I antalet ingår 139 
E. coli- och 9 K. pneumoniae-stammar. 
95 procent av de E. coli-stammar som 
isolerades under år 2008 hade bred-
spektrum-betalaktamas av gruppen 
CTX-M. Av CTX-M-generna tillhörde 

60 procent gruppen CTX-M-1, 39 pro-
cent gruppen CTX-M-9 och 1 procent 
gruppen CTX-M-2. Alla de undersök-
ta stammarna av K. pneumoniae hade 
åtminstone ett bredspektrum-betalak-
tamas av gruppen CTX-M, med CTX-
M-1 som den vanligaste gruppen. För 
vissa av CTX-M-generna genomfördes 
en fullständig gensekvensering. Sek-
venseringen av CTX-M-generna visa-
de att genen CTX-M-15 förekommer 
i Finland.  Denna gen är vanligt före-
kommande även i andra länder i Eu-
ropa.

Invasiva pneumokocksjuk-
domar (Streptococcus pneu-
moniae) 
Under 2008 anmäldes rekordmånga 
fall av invasiva pneumokockinfektio-
ner (924). Incidensen (17/100 000) 
var högre än under åren 2006–2007 
(14–15/100 000). Liksom tidigare var 
incidensen högre bland män än bland 
kvinnor (20 respektive 15/100 000). 
Den stora regionala variationen i in-
cidensen (13–50/100 000) kan delvis 
bero på skillnader i provtagningsak-
tivitet.

Serotypsfördelningen för invasiva 
pneumokockstammar uppvisade inga 
större förändringar jämfört med år 
2007. Den vanligaste stammen, serotyp 
14, stod fortfarande för en femtedel av 
alla typade stammar.

Under 2008 utfördes antimikro-
biell känslighetsbestämning av 930 
pneumokockstammar som isolerats 
från invasiva infektioner. Andelen 
stammar med nedsatt penicillinkäns-
lighet (MIC >= 0,125 mg/l) var något 
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högre än under 2007. Av stammarna 
var 3 procent resistenta mot penicil-
lin (MIC >=2 mg/l), och 15 procent 
hade nedsatt känslighet (I) för peni-
cillin. Också andelen stammar som är 
resistenta mot makrolider har ökat nå-
got: 25 procent av de invasiva pneu-
mokockstammarna var resistenta mot 
erytromycin. Andelen multiresisten-
ta stammar (PEN-ERY-TET-stammar) 
var 3,4 procent, vilket var något min-
dre än under 2007. År 2008 påträffa-
des 1 stam som var resistent mot le-
vofloxacin (MIC >= 8 mg/l) och 2 
stammar som var resistenta mot cef-
triaxon (MIC >= 2 mg/l). De föränd-
ringar i de invasiva pneumokockstam-
marnas känslighet som har skett sedan 
år 2007 kan överlag betecknas som re-
lativt obetydliga. 

Clostridium difficile

Sedan början av år 2008 ska alla fynd av 
Clostridium difficile anmälas till regist-

ret för smittsamma sjukdomar. Av mer 
än 8 000 anmälda sjukdomsfall gällde 
6 276 (118/100 000) fall toxinproduce-
rande stammar. Av C. difficile-fallen var 
nästan 60 % kvinnor och hälften i åldern 
75 år eller äldre. Incidensen uppvisa-
de betydande regionala skillnader (57–
189/100 000) och var högst i Lapplands, 
Egentliga Finlands och Satakunta sjuk-
vårdsdistrikt. Av de toxinpositiva stam-
marna påträffades mer än 200 (3 %) hos 
barn under 15 år, och därav nästan 80 
hos barn under 1 år. I vissa sjukvårds-
distrikt var antalet positiva fynd från 
spädbarn påfallande stort. Närmare ut-
redningar visade att de flesta var poli-
kliniskt behandlade fall, där det positiva 
provsvaret inte hade gett anledning till 
vare sig behandling eller andra åtgärder. 
Både när det gäller barn och vuxna bör 
provtagning för C. difficile (avförings-
prov i fecesburk) huvudsakligen begrän-
sas till diarrépatienter. Patienter som ti-
digare har haft en C. difficile-infektion 
bör vid återbesök inte automatiskt prov-

Tabell 7. Antimikrobiell resistens hos pneumokockfynd från blod och likvor, 1998–2008.

År Antal fall 
som anmälts 
till registret 

försmittsamma 
sjukdomar

Antal  
undersökta 
stammar

Erytromycin 
(%)

Penicillin (I+R) 
(%)

Multiresistenta 
(%)

1998 561 84 3,6 0 0

1999 568 471 5,9 7,2 0

2000 601 439 8 3,7 1,4

2001 658 360 18,8 7,5 5

2002 599 594 16,3 8 3,7

2003 721 739 21,9 12,7 5,7

2004 748 748 20,5 9,6 3,7

2005 735 731 20,5 9,6 4,4

2006 741 760 27,9 16,4 5,4

2007 788 794 23,2 14,4 3,5
2008 924 930 24,5 17,7 3,4

I-nedsatt känslighet, R=resistent, multiresistenta=stammar som är resistenta mot penicillin, 
erytromycin och tetracyklin.
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sändes in för genotypning motsvarade 
knappt 10 procent av det totala antalet 
anmälningar. Av de undersökta C. diffi-
cile-fynden utgjorde en tredjedel stam-
mar av PCR-ribotypen 027. Stammar 
av denna ribotyp har hittills rappor-
terats från sju sjukvårdsdistrikt: Hel-
singfors och Nylands, Egentliga Fin-
lands, Kymmenedalens, Satakunta, 
Södra Karelens, Birkalands och Cen-
trala Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Svå-
ra sjukdomsfall orsakades också av an-
dra PCR-ribotyper än 027. Vid sidan 
av ribotypen 027 påträffades även an-
dra ribotyper som utgjorde möjliga hy-
perproducenter av toxin. I Finland har 
sammanlagt över 70 olika PCR-riboty-
per identifierats, av vilka ett trettiotal är 
sådana som redan tidigare har rappor-
terats i internationella sammanhang.

tas för C. difficile, om inte symtomen har 
recidiverat. Hos barn i spädbarnsåldern 
kan det självfallet vara svårt att göra en 
korrekt bedömning av situationen på 
basis av diarrésymtom.

Kliniska laboratorier har fått di-
rektiv om att vid svåra sjukdomsfall el-
ler misstanke om lokal epidemi sända 
in C. difficile-stammar för fortsatt ana-
lys till THL:s expertlaboratorium. Kri-
terierna för insändning av stammar ba-
serar sig på gemensamma europeiska 
definitioner, vilka än så länge föreligger 
endast i utkastform. Antalet insända 
stammar varierade efter region: anmäl-
ningar om toxinpositiva C. difficile-
fynd inlämnades från alla sjukvårdsdi-
strikt, men endast 13 sjukvårdsdistrikt 
sände in stammar för genotypning. Det 
sammanlagda antalet stammar som 
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Tuberkulos – Mycobacte-
rium tuberculosis

Vid statistikföringen av tuberkulos-
fall i Finland används sedan 2007 EU:s 
nya falldefinitioner för uppföljning 
av smittsamma sjukdomar. För att ef-
fektivisera statistikföringen infördes i 
början av 2008 också en ny metod för 
beräkning av antalet recidiverande tu-
berkulosfall. På grund av dessa änd-
ringar steg antalet tuberkulosfall till en 
något högre nivå än under de närmast 
föregående åren. Under 2008 inled-
des uppföljning av utfallet av behand-
ling mot tuberkulos. Uppföljningen 

baserar sig på internationellt fastställ-
da definitioner. De första uppföljnings-
rapporterna kommer att ingå i nästa 
årsrapport, som publiceras år 2010. In-
samlingen av kompletterande uppgifter 
i samband med utfallsuppföljningen 
innebär en förbättring av registerdatas 
kvalitet samt smärre justeringar i an-
talet registrerade fall ännu 2–3 år efter 
det kalenderår då fallen första gången 
registrerades.

I tuberkulosstatistiken för åren 
1995–2006 ingick samtliga labora-
torieanmälda och odlingsverifiera-
de fall. Av de läkaranmälda fallen in-
gick endast sådana lungtuberkulosfall 

År Lungtuberkulos Annan 
tuberkulos

Alla former

Antal 
fall

Inci-
dens/

100 000

Sputum-
positiva 

fall

Sputum-
positiva 

fall, 
incidens / 
100 000

 Antal 
fall

Inci-
dens/ 

100 000

Antal 
fall

Inci-
dens/ 

100 000

Odlings 
veri-

fierade 
fall

Odlings 
veri-

fierade 
fall i % 

av totala 
antalet 

fall  

1995 435 8,5 243 4,8 227 4,5 662 13 472 71,3

1996 432 8,4 241 4,7 213 4,2 645 12,6 510 79,1

1997 363 7,1 188 3,7 212 4,1 575 11,2 435 75,7

1998 397 7,7 201 3,9 231 4,5 628 12,2 491 78,2

1999 382 7,4 180 3,5 183 3,5 565 11 487 86,2

2000 370 7,2 227 4,4 167 3,2 537 10,4 451 84

2001 316 6,1 158 3 178 3,4 494 9,5 411 83,2

2002 295 5,7 138 2,7 176 3,4 471 9,1 391 83

2003 291 5,6 148 2,8 121 2,3 471 7,9 347 84,2

2004 230 4,4 127 2,4 102 2 332 6,4 286 86,1

2005 265 5,1 135 2,6 96 1,8 361 6,9 316 87,5

2006 208 4,0 98 1,9 82 1,6 290 5,5 265 91,4

2007 226 4,3 92 1,7 101 1,9 327 6,2 245 74,9

2008 225 4,2 109 2,1 121 2,3 346 6,5 249 72

Tabell 8. Tuberkulosincidensen och antalet odlingsverifierade tuberkulosfall i Finland 
1995–2008.

Mykobakterieinfektioner
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farande god. Under 2008 påträffades 
bara 1 multiresistent (MDR, resistent 
mot minst två läkemedel; isoniazid och 
rifampicin) M. tuberculosis-stam. 

Sex (2 %) av tuberkulosfallen 2008 
var också hiv-infekterade. I alla sex fal-
len rörde det sig om nya hiv-infektioner 
som anmälts under år 2008.

Molekylärepidemiologiska 
tuberkulosfynd
Under 2008 genotypades alla nya stam-
mar av M. tuberculosis. Typningen ut-
fördes med hjälp av internationellt har-
moniserade metoder (spoligotypning 
och MIRU-VNTR-typning). Genotyp-
ning användes som hjälp i smittspår-
ningen vid 15 olika tillfällen som om-
fattade 43 tuberkulosfall.

I början av år 2008 diagnostisera-
des i Birkaland lungtuberkulos hos ett 
spädbarn, en pojke som var under ett 
halvt år gammal. Trots en omfattande 
utredning lyckades man inte få reda på 
smittkällan. I Birkaland påträffades i 
slutet av hösten två nya tuberkulosfall 
orsakade av samma genotyp. En om-
fattande kontaktutredning visade att 
patienterna sannolikt hade fått smit-
tan på en lokal restaurang, där den ena 
patienten arbetade som servitör och 
den andra var stamkund. Vid den fort-
satta utredningen påträffades bland 
restaurangens stamkunder också den 
sannolika smittkällan, en person som 
redan länge hade haft symtom. Smitt-
källan bekräftades med hjälp av geno-
typning. Eftersom smittkällan hade 
hunnit vara smittsam i minst ett och 
ett halvt års tid innan diagnosen ställ-
des, inleddes omfattande kontaktut-
redningar i Birkaland. Genom utred-

där det förelåg positiv sputumfärg-
ning eller där diagnosen uppgavs vara 
baserad på undersökning av vävnads-
prover (histologi). Från och med år 
2007 statistikförs också de fall där lä-
karen på kliniska grunder misstänker 
tuberkulos och har beslutat om full-
ständig tuberkulosbehandling trots 
att infektionen inte har verifierats ge-
nom mikrobiologiska prover eller un-
dersökning av vävnadsprover. Den nya 
statistikföringsgrunden påverkar inte 
antalet fall som grundar sig på resultat 
av laboratorieanalyser eller undersök-
ning av vävnadsprover.

Under 2008 registrerades enligt 
den nya statistikföringsgrunden totalt 
346 fall av tuberkulos, vilket är 6 % mer 
än under 2007 (327 fall). Incidensen var 
6,5/100 000. Under 2008 registrerades 
249 fall av odlingsverifierad tuberkulos, 
2 % mer än under 2007 (245 fall). En-
ligt de anmälningar som insändes av lä-
kare hade 23 patienter (7 %) en tidigare 
tuberkulosdiagnos från tiden efter 1950 
(det år då läkemedelsbehandling mot 
tuberkulos infördes).

Av de anmälda tuberkulosfallen 
var 4 (1 %) yngre än 15 år, 36 (10 %) 
i åldern 15–29 år, 33 (10 %) i åldern 
30–44 år, 67 (19 %) i åldern 45–59 år, 
91 (26 %) i åldern 60–74 år och 115 
(33 %) i åldern 75 år eller äldre.

Under 2008 var 51 (15 %) av de 
anmälda fallen utlandsfödda eller ut-
ländska medborgare. Av dessa var två 
(4 %) under 15 år och 40 (78 %) i ål-
dern 15–44 år; 31 (61 %) hade lungtu-
berkulos medan 20 (39 %) hade andra 
former av tuberkulos.

Mycobacterium tuberculosis-stam-
marnas behandlingskänslighet var fort-
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ningarna lyckades man också finna 
sambandet mellan det först observe-
rade barnfallet och den smittkälla som 
hade gett upphov till epidemin. Ny-
födda är speciellt infektionskänsli-
ga och utvecklar lätt klinisk tuberku-
los om de utsätts för smitta. I samband 

med epidemiutredningarna har man i 
skrivande stund påträffat sex fall av tu-
berkulos och några personer som bli-
vit smittade men är symtomfria. 
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Övriga infektioner

av ett kombinationsvaccin vid 3, 5 och 
12 månaders ålder. Vaccinets skyddsef-
fekt följs fortlöpande. Om ett barn in-
sjuknar i en Hib-orsakad sjukdom ut-
reds alltid vaccinationsuppgifterna. 

Meningokockinfektioner 
(Neisseria meningitidis)

Under 2008 anmäldes totalt 29 fall av 
meningokockinfektioner där bakterien 
hade isolerats ur blod eller likvor. An-
talet var klart mindre än under de fö-
regående åren. Serogruppsfördelningen 
var i stort sett densamma som under ti-
digare år. Största delen av fallen (66 %) 
orsakades av grupp B-meningokocker. 
Åtta fall orsakades av grupp C-mening-
okocker och två av grupp Y-meningo-
kocker. Sju av de insjuknade var barn i 
åldern 0–4 år.

Haemophilus 
(Haemophilus influenzae)

Under 2008 anmäldes sammanlagt 45 
fall av Haemophilus influenzae-infek-
tioner där bakterien hade isolerats ur 
blod eller likvor. Haemophilus influ-
enzae typ b orsakade två sjukdomsfall 
bland vuxna och ett sjukdomsfall hos 
ett inte fullt 2 år gammalt barn. Det in-
sjuknade barnet hade fått samtliga tre 
doser Hib-vaccin som ingår i barnvac-
cinationsprogrammet. De vuxna som 
insjuknade hörde till den åldersgrupp 
som var barn på den tiden då vacci-
net ännu inte ingick i vaccinations-
programmet. Barn som är födda 1985 
eller senare har fått Hib-vaccin vid råd-
givningsbyrån. Enligt det nya vaccina-
tionsprogrammet som infördes i början 
av år 2005 ges Hib-vaccinet som en del 

Tabell 9. Antalet meningokockfall serogruppsvis, 1995–2008.

År Grupp A Grupp B Grupp C Grupp Y Grupp 
W135

Uppgift 
saknas

Totalt

1995 - 50 22 - - 6 78

1996 - 59 15 3 - 2 79

1997 - 36 5 3 - 2 46

1998 - 44 7 2 - 1 54

1999 - 35 9 8 1 5 58

2000 - 30 11 2 3 2 48

2001 - 34 9 4 1 3 51

2002 - 36 6 4 1 2 49

2003 - 28 5 6 - 2 41

2004 - 29 5 4 2 4 44

2005 - 33 1 3 - 3 40

2006 - 38 5 1 - 1 45

2007 - 29 8 5 - 1 43

2008 - 19 8 2 - - 29
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I månadsskiftet februari-mars in-
sjuknade två värnpliktiga i Kajanaland 
i en meningokocksjukdom orsakad av 
grupp B-meningokocker. Resultaten av 
typningen visade att det i båda fallen 
rörde sig om samma stam. Några andra 
kluster med tidsmässigt eller regionalt 
samband har inte identifierats. 

MPR-sjukdomar (Morbilli, 
Parotitis epidemica, Rubella)
Under 2008 anmäldes fem fall av mäss-
ling till registret för smittsamma sjuk-
domar. Fyra av de insjuknade var utlän-
ningar. I augusti insjuknade två brittiska 
barn i mässling under en semesterresa i 
Finland. Dessa två fall ledde till omfat-
tande utrednings- och bekämpningsåt-
gärder, eftersom barnen i samband med 
ett besök på en läkarstation utsatte fle-
ra ovaccinerade småbarn i samma ålder 
för smittexponering. De två andra ut-
ländska mässlingsfallen var en 17-årig 
schweiziska och en 26-årig engelsman. 
Alla de insjuknade utlänningarna hade 
anlänt till Finland en kort tid före in-
sjuknandet, vilket innebar att de hade 
blivit smittade i sitt hemland. Det en-
da finländska mässlingsfallet var en 
42-årig kvinna, som sannolikt hade bli-
vit smittad under en resa till Thailand.

Fem fall av påssjuka rapportera-
des. De insjuknade var i åldern 31–45 
år. Två av dem var utlänningar och en 
var född i utlandet. Smittländerna var 
Grekland, Algeriet, Thailand och Tan-
zania. I ett fall, en ovaccinerad 35-årig 
finländsk kvinna, kunde smittkällan in-
te klarläggas.

Inga fall av röda hund rapportera-
des under 2008.

Mässling, påssjuka och röda hund 
(de s.k. MPR-sjukdomarna) är virusor-
sakade barnsjukdomar. Tack vare MPR-
vaccinationsprogrammet, som inleddes 
år 1982, har det inte förekommit någ-
ra inhemska smittfall i Finland sedan 
mitten av 1990-talet. I så gott som al-
la MPR-fall som konstaterats under de 
senaste 10 åren har smittan förvärvats 
i länder med hög förekomst av MPR-
sjukdomar.

Puumalavirus (sorkfeber)

År 2008 var ett rekordår för Puumala-
viruset, med över 3 200 rapporterade 
fall av sorkfeber. Under de föregåen-
de toppåren 2002 och 2005 steg anta-
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Figur 14. Antalet fall av Puumalavirus-infek-
tion efter sjukvårdsdistrikt 2008.
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let fall till cirka 2 500. Incidensen föl-
jer variationerna i virusreservoarens 
(skogssorkbeståndets) storlek, och går 
vanligen i treårscykler med två aktiva-
re vintrar följda av ett lugnare år. In-
cidensen av sorkfeber är störst under 
månaderna november, december och 
januari. Under 2008 började det redan 
i juli komma in rapporter om ovanligt 
många fall. Före ingången av novem-
ber hade redan 2 000 fall av sorkfe-
ber anmälts. Toppen nåddes i novem-
ber och december: enbart i december 
rapporterades 658 fall. Köns- och ål-
dersfördelningen bland de insjukna-
de var densamma som under tidiga-
re år. Av de insjuknade var 58 % män. 
Största delen av de insjuknade var i ar-
betsaktiv ålder. 165 (5 %) var under 20 
år gamla. Incidensen enligt sjukvårds-
distrikt var återigen störst i Södra Sa-
volax (297/100 000) och Östra Savolax 
(272/100 000) sjukvårdsdistrikt.

Fästingburen encefalit 
(TBE, tick-borne 
encephalitis)
I Finland diagnostiseras årligen 12–
41 fall av TBE. Under 2008 anmäldes 
23 fall av TBE till registret över smitt-
samma sjukdomar, av vilka ett gällde en 
svensk som hade fått smittan i Sverige. 
Sjukdomsfallen inträffade år 2008 un-
der tiden juni–oktober, de flesta i juli–
september. De insjuknade var i åldern 
11–76 år.

Under åren före den vaccinations-
kampanj som inleddes på Åland 2006 
var ungefär två tredjedelar av fallen 
ålänningar. År 2007 hade antalet insjuk-
nade ålänningar minskat till fem. Un-

der 2008 blev tio ålänningar smittade 
med TBE, vilket innebar att de åländs-
ka fallens andel av totalantalet fall öka-
de från 25 % 2007 till 45 % 2008. Två av 
de åländska fallen insjuknade trots att 
de hade fått den rekommenderade vac-
cinationsserien.

För att utreda smittorten har THL:s 
smittskyddsläkare genomfört intervju-
er med och/eller studerat patientjour-
nalerna för de patienter som insjukna-
de under 2008. Av de insjuknade hade 
en blivit smittad i Simo och en i Var-
kaus. Båda dessa orter ligger långt från 
tidigare kända TBE-endemiska områ-
den (Mjölö utanför Helsingfors, Kar-
leby, Villmanstrand, Åbo skärgård och 
Åland). En person blev smittad anting-

Figur 15. Antal fall av borrelia efter 
sjukvårdsdistrikt 2008.
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en i Simo eller i Vasa-Karleby skärgård, 
en blev smittad på Mjölö, två semester-
firare blev smittade på Åland, fyra i Åbo 
skärgård och en i Villmanstrand. En fin-
ländare blev TBE-smittad i Estland.

Smittskyddsinstitutet i Sverige 
rapporterar att 6 svenskar har fått TBE-
smitta på Åland.

Den systematiska smittortsutred-
ningen har visat att Närpes (2007), Var-
kaus och Simo eventuellt kan utgöra nya 
TBE-endemiska områden, vilket dock 
inte medför några ändringar av de gäl-
lande rekommendationerna för TBE-
vaccinering. Arbetet med att utreda 
smittorten i samband med TBE-infek-
tioner fortsätter vid THL under år 2009.

Fästingburen encefalit bör miss-
tänkas hos patienter som insjuknar i 
meningit eller encefalit under måna-
derna maj–oktober, även om de inte 
själva har lagt märke till några fästing-
bett och inte heller har vistats i något 
av de kända TBE-endemiska områdena.

Tularemi (Francisella 
tularensis)

Under 2008 anmäldes 116 mikrobi-
ologiskt verifierade fall av tularemi 
till registret för smittsamma sjukdo-
mar (2/100 000). Årsincidensen varie-
rar kraftigt (0,5–18/100 000) beroende 
på den epidemiska situationen. Omfat-
tande tularemiepidemier har förekom-
mit fyra gånger under de senaste tio 
åren: år 2000 (926 fall), 2003 (823 fall), 
2006 (475 fall) och 2007 (403 fall). Un-
der övriga år har det rapporterats i ge-
nomsnitt 100 fall. Största delen av fal-
len konstaterades i Norra, Mellersta och 
Södra Österbottens samt Mellersta Fin-

lands sjukvårdsdistrikt, områden där 
sjukdomen sedan länge förekommer 
endemiskt. Sjukdomsfall förekom in-
om alla åldersgrupper, de flesta i ålders-
gruppen 35–65 år. Av de insjuknade var 
73 (63 %) män.

Största delen av fallen konstatera-
des under tiden augusti–oktober. Tula-
remi sprids huvudsakligen via insekts-
bett. På bettstället bildas en smärtande 
röd papel (blemma) som spricker så att 
det uppstår ett sår. Infektionen sprids 
till lokala lymfkörtlar (ulcero–glandu-
lär form). Smittan kan också spridas via 
luftvägarna eller vid direktkontakt med 
infekterade djur.

Pogostasjuka 
(Sindbisvirus)

Efter år 2003 har antalet fall av Pogosta-
sjuka hållits på en låg nivå. Under 2008 
anmäldes 30 fall (0,6/100 000). Mer-
parten av fallen rapporterades i augus-
ti–september. De sjukvårdsdistrikt som 
hade den högsta incidensen var i likhet 
med tidigare år Östra och Norra Savo-
lax, Norra Karelens samt Mellersta Fin-
lands sjukvårdsdistrikt. De insjukna-
de var i åldern 25–78 år (medianen var 
49,5 år) och 57 % av dem var kvinnor.

Pogostasjukan uppträder i Finland 
i form av omfattande epidemier med sju 
års mellanrum (1974, 1981, 1988 och 
1995). Den senaste epidemin inträffa-
de år 2002, då antalet rapporterade fall 
uppgick till närmare 600. Det är möjligt 
att det finns en koppling mellan dessa 
regelbundet återkommande epidemier 
och lokala ekologiska faktorer eller cy-
kliska variationer i eventuella reservo-
ardjurspopulationer (skogshöns) eller 
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Världsdel Land Fall

Asien Thailand 1

Kambodja 1

Afganistan 1

Indien 1

Nepal 1

Totalt 5

Afrika Ghana 4

Nigerien 4

Gambien 14

Sierra Leone 1

Senegal 3

Benin 2

Guinea 1

Kenia 1

Mosambik 1

Sudan 1

Uganda 1

Totalt 33

Oceanien Papua-Nya-Guinea 1

Vanuatu 1

Totalt 2

Totala antalet patienter 40

vektorer. Spridningen av Sindbisvirus 
antas ske huvudsakligen via insektsbett.

Borrelia (Lyme disease) 

Under 2008 anmäldes 1 277 fall av bor-
relia. Antalet var av samma storleksord-
ning som under de föregående åren. 
Incidensen för hela landet var i genom-
snitt 24/100 000, men varierade kraf-
tigt från region till region (se figur 15). 
Liksom under tidigare år var inciden-
sen högst på Åland (1 492/100 000). 
Från Åland rapporterades 405 fall, un-
gefär en tredjedel av det totala antalet 
fall i hela landet. I likhet med tidigare 
år var förekomsten av borrelia störst på 
hösten, under tiden augusti–november. 
Största delen (72 %) av fallen konstate-
rades i åldersgruppen över 45 år. Av de 
insjuknade var 53 % kvinnor.

Malaria

Under 2008 diagnostiserades malaria hos 
40 personer i Finland. 33 av fallen orsaka-
des av Plasmodium falciparum (inklusive 
två fall av blandinfektion: en P. falciparum 
+ P. vivax och en P. falciparum + P. mala-
riae). Därtill diagnostiserades fem fall av 
P. vivax och två fall av P. ovale.

Största delen av de insjuknade (33 
fall, 82 %) hade smittats i Afrika: 29 i 
Västafrika och fyra i Östafrika. Tre per-
soner hade blivit smittade på Indiska 
halvön och två i Sydostasien och två i 
Oceanien. Av de insjuknade var 25 fin-
ländare och 15 utlänningar; 34 perso-
ner var permanent bosatta i Finland. Av 
de insjuknade var tjugo finländskfödda 
personer som hade varit på en kortva-
rig (mindre än sex månader lång) resa i 

ett malariaområde, medan fyra var fin-
ländare som var bosatta i ett malaria-
område. Åtta av de insjuknade var in-
vandrare som hade besökt sin tidigare 
hembygd i ett malariaområde. Tre av 
fallen var flyktingar som hade insjuk-
nat genast efter ankomsten till Finland. 
Fem var utlänningar på besök i Finland.

I fråga om smittländer och risk-
grupper var situationen i stort sett oför-
ändrad från tidigare år. Det totala anta-
let fall var större än under tidigare år, på 
grund av det kluster om 14 fall som kon-
staterades i slutet av år 2008. Detta klus-
ter bestod av finländska Gambiaresenä-
rer, av vilka de flesta hade underlåtit att 
använda profylaktisk medicinering, eller 
hade använt den oregelbundet. 

Tabell 10. I Finland konstaterade malariafall 
år 2008 efter ursprungsland.



41Rapport 11/2009
Institutet för hälsa och välfärd

Smittsamma sjukdomar i Finland 2008

Blod- och likvorfynd hos 
barn
Blododlingsfynd hos barn

År 2008 anmäldes 590 fall av blodod-
lingspositiva fynd hos barn i åldern un-
der 15 år, vilket var ungefär en tion-
del mindre än under åren 2004–2007. 
Drygt hälften av fynden konstaterades 
hos barn i åldern under 1 år. 

Mikrobfördelningen var oföränd-
rad: hos barn under 1 år orsakades 
över en tredjedel av alla blododlings-
positiva infektioner av Staphylococcus 
epidermidis och andra koagulasnega-
tiva stafylokocker. Det näst vanligas-
te fyndet (15 %) var Streptococcus aga-
lactiae (en grupp B-streptokock, GBS), 
som i typiska fall överförs från mo-
derns förlossningskanal i samband 

Tabell 11. Blododlingsfynd hos spädbarn (barn yngre än 1 år), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Staphylococcus, annan än aureus 57 84 76 99 112 81 146 129 142 131 120

Streptococcus agalactiae 48 42 38 41 46 37 45 73 55 51 49

Escherichia coli 48 39 43 39 40 39 37 41 44 42 38

Staphylococcus aureus 33 29 17 17 24 21 32 32 37 25 23

Streptococcus pneumoniae 17 16 28 19 17 25 28 26 27 21 26

Streptococcus viridans -gruppen 6 10 6 10 8 12 15 12 10 9 8

Enterococcus faecalis 11 7 4 6 11 11 9 15 22 8 5

Enterobacter-arter 7 10 6 6 6 6 5 3 13 8 6

Klebsiella-arter 8 10 9 8 7 8 9 9 8 6 8

Bacillus 1 - 1 2 - 1 2 2 1 4 4

Andra bakterier 41 35 37 22 35 28 36 17 27 28 34

Bakterier totalt 277 282 265 269 306 269 364 359 386 333 313

Svampar 3 16 12 11 18 4 3 5 4 4 4

Antal fall totalt 280 298 277 280 324 273 367 364 390 337 317

Tabell 12. Blododlingsfynd hos barn (barn i åldern 1–14 år), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Streptococcus pneumoniae 60 61 72 76 92 94 88 101 99 114 87

Staphylococcus, annan än aureus 34 52 63 44 54 46 34 54 48 51 35

Staphylococcus aureus 48 57 42 35 58 47 58 41 37 42 40

Streptococcus viridans -grupp 26 19 18 22 12 12 18 24 24 23 21

Streptococcus pyogenes 10 11 9 9 10 12 4 - 9 13 11

Escherichia coli 13 14 20 5 13 13 15 10 16 12 13

Klebsiella-arter 3 4 2 2 6 4 5 10 3 6 5

Fusobacterium-arter 2 5 4 1 3 - 1 2 3 5 5

Salmonella, annan än Typhi 2 4 1 1 1 1 1 1 2 5 2

Enterococcus faecium - - 2 2 4 1 2 2 3 4 2

Andra bakterier 53 61 61 48 55 59 44 72 49 53 54

Bakterier totalt 251 288 294 245 308 289 270 317 293 328 270

Svampar 3 7 5 1 3 3 1 1 5 4 3

Antal fall totalt 254 295 299 246 311 292 271 318 298 332 273
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med förlossningen och orsakar en in-
fektion hos barnet redan under dess 
första levnadsdagar. Andra vanliga pa-
togener var som väntat Escherichia co-
li, Staphylococcus aureus och Strepto-
coccus pneumoniae. Bland de anmälda 
fallen fanns inga MRSA-stammar. Lik-
som år 2007 utgjorde enterokockfyn-
den endast en liten del (2 %) av det to-
tala antalet blododlingspositiva fynd 
hos spädbarn.

S. pneumoniae var det vanligas-
te fyndet i åldersgruppen 1–14 år, med 
cirka en tredjedel av antalet anmälda 
fall. De näst vanligaste fynden var ko-
agulasnegativa stafylokocker, S. aureus 
och stammar av bakteriegruppen Strep-

tococcus viridans. Ett av de anmälda S. 
aureus-fallen hade orsakats av MRSA. 

Koagulasnegativa stafylokocker  
orsakade en knapp tredjedel av alla 
anmälda fall bland barn under 15 år. 
Dessa infektioner är i typiska fall vård-
relaterade. Faktorer som ökar infek-
tionsrisken är nedsatt immunförsvar, 
kirurgiska ingrepp och insättning av 
främmande föremål (t.ex. central ven-
kateter). Inga större förändringar ha-
de skett med avseende på förekomsten 
av positiva blododlingsfynd hos barn, 
jämfört med situationen under de när-
mast föregående åren. Svampinfektio-
nernas andel av fallen var av storleks-
ordningen en procent.

Tabell 13. Likvorfynd hos spädbarn (barn yngre än 1 år), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Streptococcus agalactiae 5 1 10 7 7 6 3

Streptococcus pneumoniae 3 6 8 3 1 4 3

Staphylococcus, annan än aureus 8 4 5 4 3 2 5

Neisseria meningitidis 1 2 4 - 1 2 1

Enterococcus faecalis - 1 1 - 2 1 -

Andra bakterier 5 7 9 2 5 4 4

Bakterier totalt 22 21 37 16 19 18 16

Svampar - - - - - - -

Antal fall totalt 22 21 37 16 19 18 16

Tabell 14. Likvorfynd hos barn (barn i åldern 1–14 år), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Neisseria meningitidis 7 4 4 5 7 5 3

Streptococcus pneumoniae 2 10 2 1 5 5 2

Staphylococcus aureus 1 2 2 - - 2 3

Staphylococcus, annan än aureus 10 3 6 4 - 1 5

Streptococcus viridans -grupp - 1 1 - 2 - -

Andra bakterier 10 5 4 8 4 - 8

Bakterier totalt 30 25 19 18 18 13 21

Svampar - - 1 - - - -

Antal fall totalt 30 25 20 18 18 13 21
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Likvorfynd hos barn 

Antalet fynd av bakterier och svampar 
ur likvorprover från barn i samband 
med infektioner i centrala nervsyste-
met höll sig på samma nivå som under 
tidigare år. År 2008 anmäldes samman-
lagt 37 fall, av vilka 16 gällde barn un-
der 1 år. 

De vanligaste fynden hos barn un-
der 1 år var koagulasnegativa stafylo-
kocker (5 fall), S. agalactiae (3 fall) och 
pneumokocker (3 fall). Resten utgjor-
des av enstaka fynd.

Till skillnad från tidigare år var 
det vanligaste fyndet i åldersgruppen 
1–14 år koagulasnegativa stafylokock-
er (5 fall). Av de anmälda fallen gäll-
de tre meningokockfynd, tre S. aureus-
fynd och två pneumokockfynd. Resten 
utgjordes av enstaka fynd. 

Blod- och likvorfynd hos 
vuxna 
Blododlingsfynd hos vuxna
Det totala antalet blododlingspositi-
va infektioner hos vuxna har ökat sta-
digt och är nu nästan dubbelt så stort 
som 1998. Under 2008 sågs omkring 
10 000 fall, vilket är mer än 800 fall mer 

än under 2007. Grampositiva bakterier 
var fortfarande vanligare bland perso-
ner i arbetsaktiv ålder (15-64-åringar) 
och gramnegativa bland personer i ål-
dern 65 år och äldre. Av samtliga blod-
odlingspositiva fynd orsakades mindre 
än fyra procent av anaeroba bakterier 
och ungefär två procent av svampar.

Det vanligaste bakteriefyndet hos 
personer i arbetsaktiv ålder var Esche-
richia coli, som stod för en femtedel av 
alla fall. De näst vanligaste fynden var 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae och koagulasnegativa sta-
fylokocker.

Också i åldersgruppen 65 år och 
äldre var E. coli det vanligaste fyndet i 
odling från blod (en tredjedel av fyn-
den). De näst vanligaste bakterierna 
var S. aureus, koagulasnegativa stafy-
lokocker, flera Klebsiella-arter samt S. 
pneumoniae.

När det gäller antalet sjukdoms-
fall orsakade av grupp A-streptokocker 
(Streptococcus pyogenes) ses en fortsatt 
ökning bland personer i arbetsaktiv ål-
der. De emm-typer som varit domine-
rande har delvis ersatts av nya, sämre 
kända serotyper. Samtidigt ökar emel-
lertid också förekomsten av typ emm1 

Tabell 15. Blodfynd av A-Streptokocker efter emm-typ 2004–2008.

Antal fall som 
anmälts till 
registret för 
smittsamma 
sjukdomar

Antal 
undersökta 
stammar

emm1 emm28 emm84 andra NT

2004 130 6 (4,6%) 46 (35,4%) 0 (0,0)  72 (55,4%) 6 (4,6%)

2005 113 9 (8,0%) 22 (19,5%) 1 (0,9%) 79 (69,9%) 2 (1,8%)

2006 163 25 (15,3%) 33 (20,2%) 24 (14,7%) 70 (42,9%) 11(6,7%)

2007 205 58 (28,3%) 26 (12,7%) 32 (15,6%) 84 (41,0%) 5 (2,4%)

2008 226 52 (23,0%) 47 (20,8%) 9 (4,0%) 113 (50,0%) 5 (2,2%)
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Likvorfynd hos vuxna
Antalet bakterie- och svampfynd i lik-
vor har hållit sig på jämn nivå under 
2000-talet. Under 2008 anmäldes sam-
manlagt 180 fynd i åldersgruppen över 
15 år.

En tredjedel av fynden från patien-
ter i arbetsaktiv ålder gällde koagulas-
negativa stafylokocker. Pneumokocker 

(tidigare T1M1), som under tidiga-
re år har orsakat svåra sjukdomsfall. 
De senaste årens vanligaste emm-ty-
per (emm1 och emm28) är fortfarande 
dominanta; emm84-typens andel har 
minskat klart under år 2008. En nytill-
kommen typ är emm119.1, som kom på 
fjärde plats med en andel på 8 % (Ta-
bell 19). 

Tabell 16. Blododlingsfynd hos personer i arbetsaktiv ålder (15–64 år), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Escherichia coli 495 547 532 613 580 645 707 780 797 838 861

Staphylococcus aureus 340 389 394 437 457 445 486 457 564 544 525

Staphylococcus, annan än aureus 319 347 402 406 444 400 421 399 401 407 430

Streptococcus pneumoniae 283 298 310 343 330 406 387 376 346 353 479

Klebsiella-arter 106 114 115 114 134 121 159 184 145 159 198

Streptococcus pyogenes 63 81 84 60 93 78 93 76 105 133 157

Streptococcus viridans -grupp 91 115 117 116 104 121 141 141 130 118 140

Streptococcus, andra betahemo-
lytiska

59 64 59 66 78 79 102 96 127 117 113

Enterococcus faecalis 57 76 67 95 98 84 80 100 83 101 83

Streptococcus agalactiae 55 60 63 76 78 68 64 99 76 83 96

Andra bakterier 690 652 686 748 662 681 694 795 802 829 1084

Bakterier totalt 2558 2743 2829 3074 3058 3128 3334 3503 3576 3682 3968

Svampar 62 58 56 71 54 80 71 66 80 84 100

Antal fall totalt 2620 2801 2885 3145 3112 3208 3405 3569 3656 3766 4068

Tabell 17. Blododlingsfynd hos äldre personer (65 år eller äldre), 1998–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Escherichia coli 967 1012 1033 1178 1213 1314 1466 1623 1706 1761 1873

Staphylococcus aureus 296 337 397 398 449 466 483 483 601 567 671

Staphylococcus, annan än aureus 216 281 349 361 363 343 370 402 395 415 464

Klebsiella-arter 177 167 201 241 230 252 342 339 326 340 422

Streptococcus pneumoniae 185 178 189 216 200 241 239 229 270 293 325

Enterococcus faecalis 116 119 143 142 149 146 192 183 202 217 217

Pseudomonas aeruginosa 94 116 119 132 148 148 138 151 154 189 191

Streptococcus, andra betahemo-
lytiska

73 97 87 105 100 123 135 140 174 171 176

Bacteroides fragilis -grupp 81 99 96 104 96 117 120 135 119 135 146

Enterococcus faecium 41 43 60 61 48 75 96 73 108 129 126

Andra bakterier 606 596 677 758 721 774 863 924 965 986 1544

Bakterier totalt 2852 3045 3351 3696 3717 3999 4444 4682 5020 5203 5733

Svampar 43 51 68 71 71 113 77 68 76 83 93

Antal fall totalt 2895 3096 3419 3767 3788 4112 4521 4750 5096 5286 5826
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(18 %), S. aureus (9 %) och mening-
okocker (2 %) utgjorde de vanligas-
te fynden av svårare sjukdomsalstrare. 
Pneumokockernas andel har ökat klart 
jämfört med situationen under åren 
2002–2007, medan meningokockernas 
andel har minskat.

Också i åldersgruppen 65 år och 
äldre gällde en tredjedel av de anmäl-
da odlingsfynden koagulasnegativa 
stafylokocker. Pneumokocker (18 %),   
S. aureus (8 %) och Listeria monocyto-
genes (5 %) var de vanligaste fynden av 
de egentliga sjukdomsalstrarna. Under 
2008 anmäldes inga enterokockinfek-
tioner.

Tabell 18. Likvorfynd hos personer i arbetsaktiv ålder (15–64 år), 2002–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Staphylococcus, annan än aureus 42 28 40 48 44 24 41

Neisseria meningitidis 19 15 11 15 20 16 4

Staphylococcus aureus 6 10 17 10 9 16 13

Streptococcus pneumoniae 18 26 21 15 17 13 26

Pseudomonas, andra än  
aeruginosa

6 6 11 5 5 5 4

Andra bakterier 44 26 27 47 51 48 53

Bakterier totalt 135 111 127 140 146 122 141

Svampar 2 1 6 2 3 6 1

Antal fall totalt 137 112 133 142 149 128 142

Tabell 19. Likvorfynd hos äldre personer (65 år eller äldre), 2002–2008.

Mikrob /Mikrobgrupp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Staphylococcus, annan än aureus 12 9 11 15 12 14 13

Streptococcus pneumoniae 4 5 4 8 10 4 7

Enterococcus faecalis 2 3 - 2 2 3 -

Staphylococcus aureus 2 7 7 5 3 2 3

Listeria monocytogenes 2 4 2 4 3 2 2

Andra bakterier 20 17 13 12 12 7 12

Bakterier totalt 42 45 37 46 42 32 37

Svampar 2 - 1 1 2 - 1

Antal fall totalt 44 45 38 47 44 32 38
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