
Mag- tarm smitta 





Utredning av utlandsresenär 

• Utlandsresenärer med symtom på magtarmsmitta rekommenderas i första 
hand  lämna faecesodling (tarmpatogena bakterier).  
Vid speciell misstanke kan prov även för parasitologisk  undersökning 
(cystor och maskägg) tas. Ange smittland på remissen. 
 

• Om patienten har/har haft symtom är provtagningen gratis för patienten 
enligt Smittskyddslagen.  
Informera patienten om hygienråd, se under "Mer hos oss". 

 



Utredning av inhemsk smitta/utbrott 

• Ta prov på sjuka personer så snart som möjligt för att öka möjligheten att 
hitta den sjukdomsframkallande mikroorganismen.  
Vid misstanke om utbrott (två personer eller fler 
insjuknade) där livsmedel eller vatten är smittkälla kontakta 
Smittskyddsenheten snarast. 

• Personer med symtom bör lämna faecesprov med avseende bakterier, 
virus och parasiter. Vid ett större utbrott bör cirka 5 personer lämna prov.  

• Ange gärna på remissen var personen troligast blivit smittad ex namn på 
förskola eller restaurang, då prover från samma utbrott kan vara 
inlämnade från olika håll. 

• Finns misstänkt livsmedel sparat sköter kommunen om denna provtagning 
liksom eventuell vattenprovtagning.  

• Provtagningen är gratis för patienten enligt Smittskyddslagen. 





Sjukvården uppmanas att vara frikostig med avföringsprov vid 
akuta bukbesvär.  
Det gäller särskilt när patienter har blodiga diarréer.  



EHEC 
enterohemorragisk E. coli-infektion 

• Idisslare, framför allt nötkreatur, är reservoar för EHEC. Smittar via kontakt med dessa djur 
eller kontakt med deras gödsel, via förorenade livsmedel eller förorenat vatten.  

• Utbrott har beskrivits från många olika typer av livsmedel, som opastöriserad mjölk, 
opastöriserad äppelcider, yoghurt, sallad, salami, medvurst, rostbiff och hamburgare. 

Symtom: 

• Magkramper och diarré, men sällan feber. Illamående och kräkningar  
Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodblandad. Sjukdomen går normalt över inom en 
vecka.  

• Hos cirka fem procent av patienterna (framför allt barn under fem år och gamla) utvecklas 
hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), som uppträder inom 2 till 14 dygn. HUS kräver ofta 
intensivvårdsbehandling och dialys 

Behandling: 

• Behandlingen inriktar sig mot att lindra patientens symtom, om njurarna är påverkade kan 
dialysbehandling krävas.  
Antibiotikabehandling ges vanligen inte vid EHEC-infektion  

• Man kan vara bärare av EHEC utan att ha symtom. 

 
 



EHEC utbrott i Sverige 2018 
 

• Totalt 116 fall tillhör utbrottet varav 112 är bekräftade mikrobiologiskt.  

• Sista insjukningsdatum är 28 september men toppen för utbrottet var i 
slutet av juli.   

• Fallen är mellan 0-85 år och majoriteten var barn under 10 år. Något fler 
kvinnor än män har insjuknat.  

• Fjorton personer, huvudsakligen barn, har drabbats av HUS. 

 

Sjukvården uppmanas att vara frikostig med avföringsprov vid akuta 
bukbesvär.  

Det gäller särskilt när patienter har blodiga diarréer.  

  





Campylobacter 



Smittämnet Campylobacter 

• Är en zoonos och finns hos många djurarter, ex grisar, fågel, nötkreatur, 

hundar och katter.  

Men bakterien är framför allt anpassad till miljön i tarmarna hos fågel och 

utsöndras med avföringen  

 

• Vanligast smitta av kyckling, men även opastöriserad mjölk och förorenat 

vatten. I Europa beräknas 50-80 % av sjukdomsfallen ha direkt eller 

indirekt koppling till kontaminerat kycklingkött. 

     Utländsk kyckling har generellt mer campylobacter än svensk  

 

• Endast ca 500 bakterier krävs för att orsaka sjukdom 

 

 

 



 

• Spirill, roterar sig snabbt fram och 
fastnar och förökar sig i cellväggen 

 

• Är toxinbildande och stoppar celldelning,  
vilket leder till celldöd. 

 

• Optimal tillväxt vid 42 grader, växer inte  
under temp < 30 grader och avdödas  
vid kokning och pastörisering,  
viss avdödning vid infrysning och frysförvaring 
 

• Vidhäftande. Kan finnas i vattenledningar i biofilm 

 

• Helgenomsekvensering har visat att kyckling och human stammarna är 
identiska. 
 

• Ägg kan inte få campylobacter. 

 
 



Campylobactersjukdom 

Inkubationstid  

-   2-5 dygn 

 

Symtombild  

går inte att säkert skilja från ex salmonella, shigella, yersinia: 

- Buksmärta – vanligt, framträdande symtom och gör att det ofta 

först tolkas som annat tillstånd i buken 

- Diarre alltid - ibland blodig 

- Feber – oftast 

- Sepsis/blodförgiftning – ovanligt, men förekommer  

 



Behandling: 

- Nästan aldrig antibiotika (bara vid sepsis) 

- De flesta behöver ingen sjukvård alls 

- En del behöver läggas in för att få i sig vätska (dropp) eller pga 

buksmärtor eller feber innan diagnosen är klar 

 

Sjukdomstid: 

 -   Vanligen några dagar upp till en vecka, ibland ännu längre.  

 

Bärarskapstid i tarmen: 

- Normalt ca 3 veckor (enligt FOHM) 

 

Komplikationer: 

-   Reaktiv artrit/ledinflammation (2-3%) 

-   Neurologisk sjukdom (Guillain-Barre, Miller-Fischer-syndrom) sällsynta  

fall 





Orsak till utbrott 

• Pos prover med campylobacter i kyckling upp till 70%, med stor variation 

mellan uppfödare.  

Flera producenter som har samma slakteri var en ökad risk. Stopp av delad 

slakt kräver en lagstiftning. 

 

• I februari -17 meddelade en stor kycklingproducent att ett fel i en 

tvättanläggning hade givit förorenade transportburar.  

Pga en felkoppling hade man rengjort transportburarna  

med förorenat vatten. 

 

 

 

• Provtagningen i mars månad 2017 visade på att det var samma typ av 

campylobacter i kyckling som hos patienter. 

 




