
Harpest Norrbotten 2019 – kort sjukdomsinformation och råd 
 

Det finns risk för Norrbotten kommer att se ett litet större utbrott av tularemi (harpest) nu denna 

säsong. Antalet som smittas kommer med all sannolikhet inte att nå upp till hur situationen var 2015 

men jägarförbundet och länsveterinären i Norrbotten rapporterar ökning av antalet döda gnagare, 

framför allt harar, ute i skogarna. Främst har detta rapporterats från kustkommunerna Luleå, Boden 

och Piteå. Smittskyddsanmälan på patientfall har också börjat droppa in sedan de sista dagarna i juli. 

I Gävleborgs län, framför allt från Ljusdalstrakten, rapporteras nu också om ett litet större utbrott. 

På smittskyddets hemsida kommer vi att följa den lokala epidemin grafiskt (se nedan). 

Harpest 
Harpest orsakas av bakterien Francisella Tularensis. Reservoaren i naturen är smågnagare och harar 

(och möjligen vattenlevande amöbor i stillvatten). 

Smitta till människor sker framför allt via myggbett. Även fästingar kan överföra infektion. Man kan 

också smittas via direktkontakt med sjuka djur, inandning av partiklar förorenade med djurens 

avföring samt genom intag av smittat vatten eller föda. 

Harpest smittar inte mellan människor. Inkubationstiden från smitta till sjukdomsdebut sägs vara 1-

10 dagar, vanligen 3-4 dagar. 

Symtombilden består oftast, vid den vanliga ulceroglandulära formen,  av hög feber, lokal 

sårbildning, regional lymfkörtelsvullnad, huvudvärk, illabefinnande.  

Sjukdomen kan (beroende på infektionens ingångsport) presentera sig på olika sätt: 

 Ulceroglandulär form (exempelvis efter myggbett) är vanligast. Sår och svullna lymfkörtlar. 

 Pulmonell form. Lunginflammation. 

 Oropharygeal form. Infektion i svalget. 

 Oculoglandulär form (om man fått smittämnet på fingrarna och kliar sig i ögonen). Ögon och 

lymfkörtlar. 

 Septisk, tyfös form. Infektionstecken som vid mild blodförgiftning men inga fokala symtom. 

Diagnostik 
 Serologi görs vid mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.  Tyvärr tar det oftast 10-14 

dagar efter symtomdebut innan patienten serokonverterar. 

 PCR och genompåvisning görs i Umeå. Prov tas (under sårkrustan – sårkant) med vanlig 

odlingspinne (svart kork) i sterilt rör – se labhandboken.   

 Klinisk diagnos kan räcka om man befinner sig mitt i epidemin och man ser ett stort antal 

fall förutsatt att den sjukdomsbild som patienten uppvisar är helt klassisk. Detta gäller den 

ulceroglandulära formen. 

 Odling rekommenderas inte på grund av risk för lab-smitta. 



Behandling 
 Doxycyklin 100 mg 2 x 1 x XIV är effektiv (och kinolonsparande…) behandling. 

 Ciprofloxacin 500 (-750) mg x 2 x X är den vanligast använda behandlingen. 

 Aminoglykosid om iv behandling behövs. Även rifampicin sägs fungera. 

 Till barn rekommenderas i första hand ciprofloxacin i dosen 15-20 mg/kg/d uppdelat i två 

doser.  

 Infektionsjouren kan hjälpa till med behandlingsrekommendationer. 

Smittskyddsåtgärder 
Harpest är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. Den behandlande läkaren ska anmäla: 

 Bekräftade fall som laboratorieverifierats med mikrobiologisk diagnostik enligt ovan.  

 Misstänkta fall där man har en klinisk bild förenlig med diagnosen + ett klart epidemiologiskt 

samband (som vi ju får sägas ha här i länet). Förenklat – anmäl de fall ni planerar 

antibiotikabehandla under harpestdiagnos! 

Hur skyddar man sig? 
Framför allt bör man försöka undvika att bli myggstungen om man är ute i skog och mark. 

Myggmedel. Långbyxor.  Långärmad tröja/jacka. Om man hanterar döda (eller levande) djur – använd 

handskar och handsprit. Munskydd? Man bör nog också avstå från att dricka från stillvatten ute i 

naturen i områden där man vet att harpest florerar. 


