Stor ökning av antalet fall av harpest
(tularemi) i angränsande län till Uppsala
län.
På grund av kraftig ökning av fall av harpest i angränsande län uppmanar
Smittskyddsläkaren vårdpersonal att vara observant på harpest hos personer
som varit på platser där det nu förekommer harpest och som har symptom som
överensstämmer med sjukdomen.
Symptom på harpest är: Feber och svårläkt sår på platsen för myggbett eller
annat insektsbett. Ofta ömmande svullna lymfkörtlar i närheten av såret.
Trötthet, huvudvärk, muskelvärk, hosta.
Gävleborgs och Dalarnas län rapporterar en kraftig ökning av antalet fall av harpest senaste veckan.
Torsdag 8 augusti hade man ett 80 - tal fall i vardera länet. I Gävleborg har man sett flest fall i
Ljusdalområdet och i Dalarna har man flest fall i Mora. Även Örebro län har sett en ökning och man
börjar nu också få ökat antal fall i Västerbotten och Norrbotten.
Samtidigt rapporterar SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) att man fått in ovanligt många harar
som dött av harpest från flera av landets län.
I Uppsala län har vi hittills inga fall med smittkälla i länet. Tre misstänkt, ännu ej bekräftat, fall
rapporterades under vecka 32 med trolig smittorter i Gävleborgs och Dalarnas län.

Figur: Antalet fall av harpest i Sverige 2019 jmfrt med 2018.

Harpest
Bakteriesjukdom (Francisella tularensis) som i Sverige i första hand förekommer i Norrland och
Svealand. De flesta smittas via myggbett. Kan även överföras via fästingar och bromsar och genom
direktkontakt med djur, i första hand harar. Man kan även få sjukdomen från förorenat vatten eller
mat och genom att inandas infekterat damm vid lantbruk eller gräsklippning. Sjukdomen sprider sig
inte från människa till människa.
Det finns flera former av sjukdomen där ulceroglandulär är den vanligaste. Pulmonär tularemi kan
vara allvarlig och patienter med hosta bör lungröntgas.

Skydd mot harpest
Vid vistelse i skog och mark ska man vara noga med myggskydd. Myggmedel och heltäckande kläder
är bästa skyddet. Man bör inte ta i döda djur, särskilt harar, utan att använda handskar, Det finns
inget tillgängligt vaccin.

