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Sammanfattning

• Ca 59000 människor dör i rabies årligen, främst i områden med 
hundmedierad rabies. Rabies kan förebyggas  - det finns ett globalt mål 
och nollvision.

• EU satsar mycket medel på att kontrollera och bekämpa rabies, med 
framgång och lite motgång. 

• Illegalt införda hundar bedöms utgöra den största risken för introduktion 
av rabies till Sverige, men sannolikheten att så sker bedöms som mycket 
liten. Risken varierar med djurets ursprung och ökar med antalet införda 
djur.

• Virus har påvisats i saliv hos hund upp till 13 dagar före symtomdebut.

• Vid misstänkt inhemsk exponering ska Jordbruksverket eller SVA 
kontaktas.



Lyssavirus

• 16 olika lyssavirus uppdelade på två fylogrupper, varav sex har orsakat 
rabies-lik sjukdom hos människa

• Rabiesvirus

• EBLV I och II (Europeiskt fladdermusrabiesvirus)

Bild Ryan Wallace CDC, Dec 2020 RITA
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Smittvägar

• Vanligast smittväg: 
• Smitta via bett

• Atypiska smittvägar som 
förekommit
• Kontamination av sår
• Kontamination av 

munslemhinna
• Organdonation

• Extremt ovanligt:
• Konsumtion av infekterade djur 

(större risk att hantera sådant 
kött)

• Aerosol?

• Ingen känd risk
• Dricka mjölk
• Kontakt med blod, urin, träck

• Inaktiveras snabbt i miljön  

• De flesta desinfektionsmedel 
liksom pH < 3 och >11, UV-ljus 
och detergenter inaktiverar virus

• Källa WHO
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• Senaste landsomfattande 
utbrottet 1852-1860

• Sverige fritt sedan 1886

• Epizootisjukdom / AHL B-
sjukdom

• Ökande smuggling sedan 
2004

• Riskvärdering 

(introduktion)
• 2005 (illegala)

• 2006 (legala)

• 2014 (illegala)



• 8v valp från Turkiet

• Behandlad på klinik

• Utökad anamnes  och symtom 
ledde till rabiesmisstanke.

• 40 personer behandlade

• Ingen smittspridning bland djur
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Jordbruksverket

Länsstyrelsen

Smittskyddet

Hantering i Sverige vid (misstanke om) rabies hos djur



Zoonossamverkansgruppen

Sammankallas där det finns behov av 
konkreta åtgärder, samordnad 
information, gemensam lägesbild 
eller samråd 

mellan myndigheter som ingår i 
gruppen. 

Den består av chefer, sakkunniga och 
kommunikatörer från 
Arbetsmiljöverket, 
Folkhälsomyndigheten, 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket 
och SVA.

Vid behov kallas även länsstyrelsen och 
smittskyddet.



Hantering i Sverige vid (misstanke om) rabies hos djur

• Misstanke

• Anmälningsplikt

• Isolering 

• Diagnostik

• Utförs alltid på SVA (IF/ PCR)

• Diagnos kräver dött djur – undersökning av hjärnan

• Observation av djuret för uteslutande av differentialdiagnoser.

• INTE serologi – enbart för kontroll av vaccinations-antikroppar

• Lagstiftning / Beredskapsplan vid utbrott



Rabiesundersökningar 2021 (2020)

6 (12) utredningar med provtagning ffa
kliniska misstankar 

1 (2) utredningar genom observation och 
provbehandling diffdiagnos

3 utredningar pga humanexponering och 
hund har utländsk bakgrund

4 uteslutande av diagnos ospecifik 
sjukdom och utländskt ursprung

40 (46) provtagna illegalt införda djur 
utan symtom

Samtliga resultat negativa



“The target for approved rabies eradication 

programmes is to eliminate wildlife rabies from 

the EU by 2020. “



2021 2022 t.o.m 10 maj

Antalet fall hos djur 2021 och 2022
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Avsatta medel för övervakning och bekämpning inom 
EU (Djurhälsa 2022)

1. Salmonella (ca 28 milj € / 26,7%)

2. Rabies (ca 28 milj € / 26,2%)

3. Afrikansk svinpest (14 milj € / 13%)

4. Bovin Tuberkulos (12 milj € / 12%)

5. TSE

6. Brucellos



Polen 75

Rumänien 51

Bulgarien 44

Ungern 30

Serbien 28

Lettland 15

Tyskland 14

Tjeckien 13

Kroatien 12

Bosnien H. 12

Spanien 11

79%

17%

1%

3%

EU

övr Europa

Asien

Amerika

Ref: Jordbruksverket exkl ärenden hanterade av DV

400 hundar och katter i 281 

ärenden
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23%
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Ukraina

• Högriskland avseende rabies

• Vilda djur reservoar med spill-over till 
tamdjur och enstaka människor

• EU tillåter (och uppmanar till) 
undantagsregler för sällskapsdjur i 
djurägares sällskap

• 5-10 % av flyktingarna bedöms ha 
sällskapsdjur med sig

• Frivillig antikroppstest – kontroll av 
vaccinationstiter (~ 300 st)

• Zoonossamverkan





Humanfall (från hundrabies)

Fall per 100 000 personer. 2017. Gråa områden fria. Källa WHO.



Kostnader - globalt

The estimated cost of rabies is approximately 

US$ 8.6 billion per year,

of which 

54% is for productivity losses due to premature 

deaths, 37% is for treatment of humans bitten by dogs 

suspected of being rabid and only 

2% is spent on dog vaccination 

and population control.

Hampson et al. Estimating the global burden of endemic canine rabies. 

PLoS Negl Trop Dis. 2015;9:e0003709. doi:10.1371/journal.

54%37%

2%
7%

KOSTNADER

Prematur död

Behandling av bitna
personer

Vaccinering av hundar

Annat



Bild Ryan Wallace CDC, Dec 2020 RITA



An estimated 59 000 people die 

from rabies each year. That’s one 

person every nine minutes of every 

day, 40% of whom are children 

living in Asia and Africa. As dog 

bites cause almost all human cases, 

we can prevent rabies deaths by 

increasing awareness, vaccinating 

dogs to prevent the disease at its 

source and administering life-saving 

treatment after people have been 

bitten. We have the vaccines, 

medicines, tools and technologies to 

prevent people from dying from dog-

mediated rabies. For a relatively low 

cost it is possible to break the 

disease cycle and save lives.











Humanfall (från hundrabies)

Fall per 100 000 personer. 2017. Gråa områden fria. Källa WHO.



Vid misstanke om inhemsk 
exponering

• SVA – kan nås dygnet runt 
för rådgivning via TiB
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Extrabild: Humanfall i EU inkl Norge (2006-
2019)

• Rumänien  - ett fall per år tom 
2012

• Frankrike (Franska Guiana)

• 18 st reserelaterade

• Smittade i endemiska 
länder

• 0 - 4  per år

• 16 st via hundbett och två 
via kattbett

• Alla dog
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