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Cryptosporidium

• ett s.k. urdjur, intracellulär intestinal
protozo, beskrevs 1907

• 20 tal olika arter, djurspecifika

– C. hominis

– C. parvum

• 1971  diarré hos kalvar

• 1976 sjukdom hos människa

• 1982 utbrott av diarré hos AIDS patienter



Liten infektionsdos 
Inkubationstiden ca 1 v (2-12d)



Överlevare

Ja

• Kyla -10°C i 1 v 

• Värme 67° 1 min

• Etanol 90% 30 min 
ingen effekt

• Virkon 1% 1 tim ingen 
effekt 

• Klorering kräver mycket 
höga konc

• 5-15°C 6 månader

Nej

• -20° 1 dag

• 72° 1 min

• 4 tim torka

• UV ljus



Cryptosporidiuminfektion

• Symtom: vattniga diarréer, buksmärtor, 
illamående, huvudvärk och feber. 
Kräkningar är mindre vanligt. 
Asymtomatisk infektion vanligt

• Komplikationer är ovanliga

• Självläkande 

• Diagnosen ställs genom mikroskopi



Antal anmälda fall av Cryptosporidium 
2004-2009
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LÄKARTIDNINGEN NR 28-29 2009

orsakar 1,5-2,2% av magsjuka



Direktmikroskopi Cryptosporidium

• Små,” lysade” runda till ovala strukturer 

med bön-format innehåll 

• Jästceller tar upp jod

• Cryptosporidium-oocystor ”negativ” 
jodfärgning i nyupplagt preparat

• Kräver bra mikroskop och observant 
mikroskopist

Marianne Lebbad SMI



Ziehl-Neelsen färgning
Cryptosporidium 

Diagnostiska kriterier:

• Röda oocystor, 5-7µm
med sporozoiter

• Jästsvampar och 
andra strukturer kan 
också färgas röda

Obj 100x

Marianne Lebbad SMI





Nio anmälda fall v 44-46
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Magsjuke-samtal till SVR 24-26/11 kl 
17.06 i relation till kommun 
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Lägesbild fredag 17.30 26/11

• 20 tal provtagna 25+26/11

• 13 fall av cryptosporidium

• Inga andra sjukdomsframkallande 
mikroorganismer påvisade

• Majoriteten ringt från Östersunds 
kommun

• Möte med MoH samt Vatten Östersund 
18-2330



Viktigt meddelande till 
allmänheten, VMA 26/11 kl 23.07

Östersunds kommun meddelar att det 
kommunala dricksvattnet i Östersund, …kan 
vara förorenat. Därför ska vatten som används 
till dryck, matlagning och tandborstning 
kokas. Vattnet ska kokas kraftigt så att det 
bubblar minst en minut. 



Östersunds sjukhus

Åtgärder

• tib informerades  
omedelbart vid 
vattenkokningspåbud 
26/11

• samma natt info på 
”insidan”

• RKL 27/11

• Intensiv helg



Antal cryptosporidium  oocystor / 100 l vatten

Presumtiva Konfirmerade

Råvatten 31 5

Renvatten 3,8 0,8



Östersunds sjukhus

Påverkan

• vattenförsörjning

• kaffekokning!!

• ökat antal patienter

• sjuk personal



Påverkan ute i samhället

Handeln -

Hotell -

Matställen -

Badhuset -

Zoo -

foto: Jan Andersson. 

länstidningen

foto: marcus frånberg 

sverigesradio.se



Vatten Östersund

Råvatten

Justering 

pH & hårdhet

KloreringOzonering Sandfilter Uv-behandling

Dricksvatten

Säkerställa rent vatten
1: UV-behandling
2: Översyn avlopp
3: Spolplan



inga krypto i avloppet

lätt ökning krypto i avloppet

Miljö och Hälsa
Tillsyn och smittspårning



Kommunens web-enkät



ÖP dec 2010





Cryptosporidieutbrottet i Östersund

• ca 50 000 personer omfattades av 
kokningspåbudet

• ca 12 800 personer sjuka enl. kommunens 
enkät

• drygt 60 personer vårdades på sjukhus

• långtidsbesvär hos personer med nedsatt 
immunförsvar

• 139 lab.verifierade fall vid årsskiftet



Återgång till normalläge

• 3 dagars genomspolning enligt schema 
därefter särskild vattenhantering till 
personer med nedsatt immunförsvar 
ytterligare i 2 veckor 

• 10 mars återgick Östersunds sjukhus till 
normal vattenhantering

LT 22 Feb



Nyttiga  erfarenheter (1)

Samarbete

SME, MoH, Vatten Östersund, SMI, 
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, m.fl

Smidighet i samverkan, telefonkonferenser

Information inom den egna verksamheten, 
till allmänhet och andra organisationer

Stort tryck på viss funktioner!!

Loggbok!



Nyttiga  erfarenheter (2)

• Sjukvårdsrådgivningen – etablerad dialog

• Klinisk mikrobiologi – välfungerande

• Referenslab- SMI- avgörande

• Smittskyddsanmälningar otillräckliga

• Indikatorbakterier räcker inte!



Tack för uppmärksamheten


