
Det nya(ste)

coronaviruset



Tidslinje

• 31 december 2019: Besked till WHO om 41 fall av 
lunginflammation i Wuhan, Hubei, Kina. Okänt virus. 

• 1 januari 2020: Fiskmarknad i Wuhan stängs då många fall 
anses ha koppling dit

• 7 januari: Viruset identifieras som ett nytt coronavirus, nCoV-
2019 

• 11 januari: Första dödsfallet rapporteras

• 13 januari: Första fallet utanför Kina (Thailand)

• 24 januari: Första fallen i Europa (Frankrike)



• 26 januari: UD avråder från resor till Hubei-provinsen

• 29 januari: Första fallet i Norden, kinesisk turist i norra Finland

• 30 januari : WHO klassar utbrottet som PHEIC (Public Health 
Emergency of International Concern)

• 31 januari: Första fallet i Sverige, Jönköping

• 1 februari: sjukdomen klassas som samhällsfarlig enligt 
smittskyddslagen

• 11 februari: Viruset döps om från nCoV-2019 till SARS-CoV-2. 
Sjukdomen döps till covid-19 (corona virus disease)

• 22- februari: Ansamling av fall i Italien

•23 februari: 78.811 fall, 2462 döda, 29 länder



Coronavirus

• Utseende som krona

• Grupp av många olika virus, släkten:
- Alphacorona

- Betacorona

- Gammacorona (bl a MERS-CoV, SARS-CoV 2)

- Deltacorona

- Allt från banala förkylningar till allvarliga lunginfektioner

- Drabbar olika djurslag, smitta spritts till människa från djur

- Finns minst 7 arter som smittar människor



Nya allvarliga coronavirussjukdomar 
under 2000-talet

- SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). 2002-2004. Ffa Kina. Ca 
8000 fall, 750 döda. 

- MERS (Middle East Respiratory Syndrome). 2012- ?   Ffa Arabiska 
halvön. Fram till 2016 1700 fall varav 600 döda. 

- Covid (Corona Virus Disease)-19. 2019-?  



Covid-19

• Inkubationstid 2-14 dagar? I genomsnitt omkring 5 dagar

• Symtom: Feber, hosta, andningsbesvär, halsont, muskelsmärtor, tarmsymtom?, 
inga symtom??

• Antagligen dropp/kontakt-smitta. Smittar asymtomatiska? Kanske, låter 
märkligt. 

• Diagnos: Prov för PCR från luftvägar (nedre luftvägar eller nasopharynx), skickas 
till FoHM, Stockholm. Analyseras nu också i Göteborg, även på andra orter snart 
(inklusive Umeå)

• Behandling: Ingen etablerad. 



Antal nya fall 200223 (från ECDC)
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Coronafall Italien



Covid-19 i Sverige?

• Ca 200 ”misstänkta fall” som provtagits

• 4-5 personer har provtagits i Norrbotten

• 1 fall i Sverige, person som rest från Wuhan

Vad är ett ”misstänkt fall”?

- Enligt definition från FoHM som uppdateras kontinuerligt, just nu i 
korthet att man under de senaste 14 dagarna varit i:

fastlands-Kina 

eller

kontakt med påvisat fall av sjukdomen 

eller Iran. Sydkorea. Delar av norra Italien



Misstänkt fall av covid-19 enligt aktuell definition

Kontakta infektionsjour, Sunderby sjukhus för konsultation

Om uppfyller definition för misstänkt fall men 
ej bedöms ha behov av inneliggande vård, kan 
isoleras i hemmet 

Om uppfyller definition för misstänkt fall och 
bedöms ha behov av inneliggande vård

Provtagning på HC eller sjukhus på ort där 
pt befinner sig möjlig

Provtagning och vård på infektionsavdelning 35, Sunderby 
sjukhus

Transport till infektionsavdelning 35, Sunderby sjukhus

Provtagning utförs, prov skickas till Folkhälsomyndigheten (FoHM). Före provtagning skall ALLTID oavsett tid på 
dygnet behandlande läkare kontakta klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), FoHM tel 010-205 24 00

Misstänkt fall ska också meddelas till Smittskyddsläkaren i Norrbotten

ja

nej



Hur farligt är covid-19?

• Ingen VET ännu

• Tidiga kinesiska data talat för mortalitet omkring 2-3%. Senare data talat för <1%. 

• Många lindriga = odiagnosticerade fall i samhället i Hubei, Kina? Gör isf att 
mortaliteten överskattats 

• Ffa äldre och grundsjuka risk att avlida

• Tycks vara bättre på att sprida sig men lindrigare sjukdom än SARS och MERS

• Jämförbart med influensa?? Antagligen värre än en säsongsinfluensa 



Kommer covid-19 att spridas i Sverige?

• Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg

• Eventuell okontrollerad spridning i andra länder än Kina borde 
öka risken



Civet cats await their fate in the Xin Yuan animal meat market, Guangzhou, China. Paul Hilton/EPA 


