
Bilaga 1

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § förordningen om smittsamma
sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:
Bordetella pertussis,
Borrelia burgdorferi,
Brucella,
Chlamydia pneumoniae,
Chlamydia psittacii,
Coxiella burnetii,
Enterokocker (stammar som är resistenta mot vankomycin, VRE),
Francisella tularensis,
Kampylobakterier,
Leptospira,
Mycoplasma pneumoniae,
Staphylococcus aureus (stammar som är resistenta mot meticillin/oxacillin),
Stafylokocker (stammar som är resistenta mot vankomycin),
Streptococcus pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för och stammar som är resistenta
mot penicillin, PIP och PRP),
Vibrio parahemolyticus och
Yersinia.

Virus:
Adenovirus,
Astrovirus,
Coxsackievirus,
Calicivirus (omfattar Norovirus)
Denguevirus,
Echovirus,
Enterovirus,
Hepatit D och E-virus,
HTL-virus,
Influensavirus,
Japansk B-encefalit,
Parainfluensavirus,
Parvovirus,
Puumalavirus (sorkfebervirus),
Fästingburen virusencefalit,
Respiratory syncytial-virus,
Rotavirus och
Sindbisvirus.

Protozoer:
Cryptosporidium,
Cyclospora cayetanensis,
Entamoeba histolytica,
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Filaria,
Giardia lamblia,
Leishmania,
Skistosoma,
Toxoplasma gondii och
Trichinella spiralis.

Svampar:
Pneumocystis carinii.
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I enlighet med 23 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller pro-
ver fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer. 
 
 
Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av: 
 
Escherichia coli EHEC   stam eller prov 
Hepatit A    prov 
Vibrio cholerae    stam eller prov 
Corynebacterium diphtheriae  stam eller prov 
Salmonella    stam eller prov 
Neisseria meningitidis   stam: fynd i blod och ryggmärgsvätska 
Poliovirus    stam eller prov 
Shigella    stam eller prov 
Mycobacterium tuberculosis  stam eller prov 
 
Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av: 
 
HIV     stam eller prov 
Legionella    stam eller prov 
Listeria monocytogenes   stam eller prov 
Plasmodium    prov 
Haemophilus influenzae   stam: fynd i blod och ryggmärgsvätska 
Parotitvirus    prov 
Mässlingvirus    prov 
Rubivirus (rubella)   prov 
 
Andra mikrobfynd som skall registreras: 
 
Bakterier 
Bordetella pertussis   stam eller prov 
Enterokocker (VRE)   stam eller prov 
Staphylococcus aureus (MRSA)  stam eller prov 
Stafylokocker (stammar som är  
  resistenta mot vankomycin)  stam eller prov 
Streptococcus agalactiae  stam: fynd i blod och ryggmärgsvätska 
Streptococcus pneumoniae (stammar 
  med nedsatt känslighet för penicillin) stam: valfritt prov 
Streptococcus pneumoniae  stam: fynd i blod och ryggmärgsvätska 
Streptococcus pyogenes   stam: fynd i blod och ryggmärgsvätska 
 
Virus 
Enterovirus (omfattar coxsackie- och 
  echovirus    stam eller prov: fynd i avföring 
 
 
 


