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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sedan december 2013 pågår ett utbrott av ebola i Västafrika och detta är det 

största ebolautbrottet genom tiderna. Ebolavirus ger upphov till hemorragisk feber, vilket är 

en dödlig sjukdom hos människor och icke humana primater. Risken för nosokomial smitta är 

hög såvida inte rätt smittskyddsåtgärder vidtas.  

Syfte: Syftet med denna studie är att utreda kunskapsläget hos läkarstudenterna i Örebro kring 

den pågående ebolaepidemin i Västafrika och ebolaviruset med tanke på smittorisken hos 

vårdpersonal. 

Metod: Samtliga läkarstudenter vid Örebros universitet november 2014 inkluderades 

(n=416). En webbaserad enkät skickades via mejl till läkarstudenterna och de hade två veckor 

på sig att besvara den. 

Resultat: 169 läkarstudenter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 41 %. Över 80 

% av studenterna visste vad ebola är för mikrob, hur den smittar samt att utbrottet är i 

Västafrika. Omkring 50 % eller lägre svarade rätt kring symtom/sjukdomsbild, 

skyddsutrustning, när ebolainfekterad patient är smittsam (bortsett från smittsam efter döden 

(92 %)), när utbrottet startade samt hur det uppkom. Läkarstudenter som gick termin 4-8 hade 

sammanlagt fler rätt jämfört med de som gick termin 1-3 (p=0,0001). 

Slutsats: Kunskap om skyddsutrustning, symtom samt ebolas smittvägar var begränsad. Då 

svarsfrekvensen var låg kan ingen slutsats dras kring kunskapsläget om ebola och det 

pågående utbrottet på hela läkarprogrammet i Örebro. Vikten av god kunskap och rätt 

skyddsutrustning för patientens bästa samt för att vårdpersonal ska känna en trygghet i sin 

arbetsmiljö är viktigt. Därför borde det i slutet av läkarprogrammet tryckas extra på 

arbetsmiljöfrågor och vikten av rätt skyddsutrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 
 

BDBV  Bundibugyo ebolavirus 

CIEBOV  Côte d´Ivoire ebolavirus 

DIC Disseminerad intravaskulär koagulation (eng. Disseminated 

intravascular coagulation) 

EBOV  Ebolavirus 

ECM  Extra cellulär matrix 

EHF  Ebola hemorragisk feber 

GI-kanalen  Gastrointestinala kanalen 

GP1,2  Glykoprotein på ytan 

IgG  Immunglobulin G 

IFN-γ  Interferon-gamma 

IgM  Immunglobulin M 

WHO  Världshälsoorganisationen (eng. World Health Organisation) 

MARV  Marburgvirus 

P4-laboratorium Laboratorium med högsta skyddsklass 4 

REBOV  Reston ebolavirus 

SEBOV  Sudan ebolavirus 

VHF  Viral hemorragisk feber 

ZEBOV  Zaire ebolavirus 
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Bakgrund 
Sedan december 2013 pågår ett utbrott av ebola i Västafrika och detta är det största 

ebolautbrottet genom tiderna[1]. Det första fallet inträffade i Guinea och i mars 2014 fick 

WHO vetskapen om att ett utbrott pågick[2]. Enligt WHO har den 8-9 november hittills 

14098 personer insjuknat och 5160 har rapporterats döda, vilket ger en övergripande 

dödlighet på 37 % [3]. Bland de första fallen låg dödligheten på 86 %[2]. I mitten av 

december hade insjuknandet stigit till 17942 personer, varav 6388 avlidit[4]. De länder som är 

involverade i det pågående utbrottet är fram för allt Guinea, Liberia och Sierra Leone. Ett fåtal 

fall har även setts i Nigeria, Senegal, Mali, Spanien och USA[3]. Risken för smittspridning av 

ebola i Sverige var i mitten av november fortfarande låg[5]. Parallellt har Demokratiska 

republiken Kongo också haft ett utbrott, men är inte kopplat till utbrottet i Västafrika[6]. 

Ebolavirus (EBOV) ger upphov till ebola hemorragisk feber (EHF), som är en dödlig sjukdom 

hos människor och icke-humana primater[7]. Det finns fler virus som kan ge upphov till viral 

hemorragisk feber (VHF), vilka är marburgvirus (MARV), flavivirus (gula febern, 

denguefeber), bunyavirus (Krim-Kongofeber) samt arenavirus (lassafeber). Det dessa virus 

har gemensamt är att de kan ge blödningar samt att alla är höljeförsedda RNA-virus[8]. De 

flesta är dessutom zoonotiska sjukdomar[9]. Marburgvirus och ebolavirus är dock de mest 

fruktade med hög mortalitet[10].  

EBOV är ett enkelsträngat RNA-virus som tillhör familjen filoviridae tillsammans med 

MARV[8,9] och det nyligen upptäckta cuevaviruset[11]. År 1976 upptäcktes ebolavirus i 

samband med två utbrott, ett i dåvarande Zaire (Demokratiska republiken Kongo) och ett i 

Sudan. I Zaire och i Sudan var det två olika varianter av ebolaviruset som orsakade utbrotten 

och de har därefter döpts till Zaire (ZEBOV), med en mortalitet på 90 %, och Sudan 

(SEBOV), med en mortalitet på 50 %[9].  

Det finns ytterligare tre varianter av ebolavirus; Côte d´Ivoire (CIEBOV), Bundibugyo 

(BDBV) samt Reston (REBOV), varav bara de två förstnämnda är humanpatogena. Alla utom 

REBOV är afrikanska virus och hittas istället i Filippinerna[9]. Orsaken till det nuvarande 

utbrottet är en ny variant av ZEBOV[1,2]. 

Flertalet utbrott av ebolaviruset har förekommit och områden som drabbas är framför allt de 

med bristande hygienrutiner på sjukhus, trångboddhet samt där befolkningen och 

vårdpersonal inte är medvetna om hur viruset smittar[10]. Dessutom har det i många områden 

i Afrika där utbrotten har skett, t.ex. Demokratiska republiken Kongo, dragit ut på 
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diagnossättningen. Orsaken till detta är att blod- eller serumprover krävs och det finns ingen 

välutbildad personal, det finns brister i infrastrukturen för transport och kommunikation, brist 

på provtagningsutrustning samt kulturella invändningar mot att ta blodprov och hudbiopsier 

pre- och postmortem[12]. 

EBOV är generellt ett genetiskt stabilt virus som omges av en nukleoidkapsel och ett hölje. 

Dess yta bekläds av bl.a. glykoproteiner (GP1,2) som är viktiga för vidhäftning till celler samt 

fusion och tros spela en roll i dess patogenicitet[9,13,14]. Detta glykoprotein bidrar till 

EBOVs virulens in vivo och har cytotoxiska effekter som gör att cellerna blir runda, att de 

lossnar från ECM samt nedreglerar ytstrukturer som MHC klass 1 och integriner[14,15]. 

Genom att ebolaviruset kan reglera uttrycket av GP1,2 kan virusreplikation och infektivitet 

variera, där ett högt uttryck innebär att viruset är mindre infektiöst samt har en minskad 

replikation[16]. GP1,2 har bl.a. cytotoxiska effekter på endotelcellerna, vilket leder till en ökad 

kärlpermeabilitet[17]. 

EBOVs naturliga reservoar har länge varit okänt. ZEBOV RNA har detekterats i gnagare 

(råttdjur och näbbmöss)[18]. Däremot tyder studier numera på att den troliga reservoaren är 

tre arter av fruktfladdermöss (Epomops franqueti, Hypsignathus monstrosus och Myonycteris 

torquata) då dem bär på viruset utan att själva bli sjuka[19,20].  

Människan smittas via kontakt med avföring, blod, organ eller andra kroppsvätskor hos djur 

som har infekterats. Detta kan vara sjuka eller döda schimpanser, gorillor, andra apor, 

marsvin, skogsantiloper, piggsvin eller fladdermöss[21]. Därmed kan hantering av så kallad 

”bushmeat”(vilda djur som jagas för mat) vara en risk för smittöverföring[20]. Ebolavirus 

smittar annars inte via vatten, luft eller mat[22] som är ordentligt tillagad då EBOV 

inaktiveras vid en temperatur på 60°C[8].  

EBOV kan kvarstå som infektiös på plast, glas och i vätska i omkring 50 dagar vid en 

temperatur på +4°C samt 90 minuter i aerosol. Via experiment på rhesusapor har 

smittöverföring av EBOV via aerosol kunnat påvisas[23]. Denna smittväg tros inte vara fallet 

hos människan då det framför allt är personer som är i nära kontakt med en ebolainfekterad 

patient som själv smittas[24]. EBOV överlever däremot inte en längre stund i rumstemperatur 

såvida den inte omges av blod[25,26].  

Smittspridning bland människor sker sedan från människa till människa via direktkontakt med 

infekterade kroppsvätskor som blod, saliv, tårar, sperma, avföring och urin[1,12,21,27]. Det 

kan antingen vara via slemhinnor eller skadad hud[21]. Även ytor och material som 
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kontaminerats med dessa vätskor kan vara smittsamma[21,27]. Smittspridningsfaktorn som 

ligger till grund för det pågående utbrottet i Västafrika var en begravning där den avlidne hade 

behandlat ebolainfekterade patienter i Guinea[1]. Enligt begravningstradition berörs, tvättas 

och kysses den avlidne av anhöriga (Anja Rosdahl, personligt meddelande).  

Ebola kan replikera i de flesta kroppscellers cytoplasma (förutom lymfocyter), men främst i 

mononukleära fagocytiska celler. I tidigt stadium är det framför allt dendritiska celler samt 

makrofager/monocyter som infekteras med EBOV och därmed hittas ebolavirus framför allt i 

lever, lymfnoder och mjälte[7,26,28,29]. Detta ger en frisättning av anti- och 

proinflammatoriska cytokiner samt kemokiner[30], vilket leder till intravaskulär apoptos[31]. 

I marsvin har man sett att det sedan är interstitiella fibroblaster och organ som njure, binjure, 

lungor och pancreas som infekteras och i senare stadier endotelceller[29].  

Inkubationstiden för EHF är 2-21 dagar, vanligtvis 4-10 dagar[21,32]. Människan är smittsam 

först då de första symtomen debuterat[21]. Insjuknandet är oftast akut med influensaliknande 

symtom som feber, huvudvärk, kraftlöshet, led- och muskelvärk och följs av gastrointestinala 

symtom som diarré, kräkningar, buksmärta och illamående. Den insjuknande utvecklar ödem 

och tappar oftast aptiten, vilket följs av viktnedgång. Vanligt är också hudutslag, som 

uppkommer kring dag fem, samt konjunktivit och faryngitsymtom. Blödningsmanifestationer 

kan uppkomma vid svår sjukdom, exempelvis som petekier, blödningar från GI-kanalen, 

huden samt slemhinnor som i näsa, ögon, mun och vagina och är tillsammans med takypne 

symtom på dödlig infektion[10,24,26,33]. Blödningar i kombination med en ökad 

vätskeförlust leder till multiorgansvikt samt hypovolemisk chock där den sistnämnda utgör 

dödsorsaken. I och med att det är långt ifrån alltid som ebola ger blödningar, samt att 

blödningarna oftast inte är omfattade, är det fram för allt vätskeförlusten pga. ökad 

kärlpermeabilitet, hypotension, diarré och kräkningar som är anledningen till att patienterna 

avlider[8,34]. Under det pågående utbrottet i Västafrika är det symtom som svår diarré, 

kräkningar och feber som dominerat. Blödning har varit mindre förekommande[2]. De 

ospecifika symtomen som ebolaviruset ger initialt gör att det är svårt att skilja på ebolafeber 

och differentialdiagnoser som exempelvis malaria, tyfoidfeber, andra blödarfebrar och 

sepsis[10].  

Laboratoriefynd vid EHF har studerats på icke-humana primater och utgörs av tidig 

leukocytos pga. ökat antal neutrofiler, lymfocytopeni, trombocytopeni samt stigande 

viremi[28,35]. Ebolainfektion ter sig som svår sepsis med koagulationsstörningar likt de vid 

disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). Exempelvis har en studie på rhesus makaker 
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som infekterats med ZEBOV visat en minskning av fibrinogen och protein C 

(antikoagulationsprotein) i terminala delen av sjukdomen[35]. Dessutom ses varierande grad 

av hepatocellulär nekros hos människan och icke-humana primater postmortem, vilket kan 

bidra till koagulationsstörningen[26,28]. Ingen behandling finns i dagsläget utan behandlingen 

går ut på att ersätta det som saknas i form av vätska, blod- och trombocyttransfusioner[36]. 

Ett välfungerat och välreglerat humoralt och cellulärt immunsvar är avgörande för 

återhämtning från infektion med ebolavirus. Hos de som tillfrisknar ses en minskning av 

virala antigen dagarna innan febern försvinner samt tidig förekomst av specifika IgM (dag 2-

9) och IgG (dag 6-18), vilka aktiverar cytotoxiska T-celler. De cytotoxiska T-cellerna 

uppreglerar bl.a. perforin och IFN-γ, där det är framför allt IFN-γ som kopplats till 

överlevnad. Vid dödlig ebolainfektion ses ett påverkat humoralt svar med knappt mätbara 

nivåer av IgM och avsaknad av IgG. Därmed fås ett dåligt T-cellssvar och nivåerna av de 

virala antigenen stiger fram till döden[31,37].  

Ebolavirus har, beroende på vilken variant det är, en mortalitet på 25-90 %[21]. Gravida som 

infekteras med ebola har en dödlighet på närmare 100 %[8]. Mellan dag 7-16 sker de flesta 

dödsfallen i ebola[34] och de som tillfrisknar återhämtar sig oftast helt. Symtom som fram för 

allt artralgi och myalgi har rapporterats hos konvalescenser som problem efter 

tillfrisknande[37]. Däremot kan RNA-virus kvarstå i konjunktiva, sädesvätska och bröstmjölk 

i månader efter sjukdomsdebuten. Därför bör den som tillfrisknar rekommenderas att avstå 

från amning, samlag utan kondom och kontakt med konjunktiva i tre månader efter kliniskt 

tillfrisknande[13,27,37].  

På grund av ebolavirusets smittsamhet utgör viruset en risk för vård- och laboratoriepersonal. 

Risken för nosokomial smitta är hög om inte rätt smittskyddsåtgärder vidtas[38] och har under 

tidigare utbrott varit en anledning till smittspridning då exempelvis nålar har använts igen[24]. 

Vid hantering av misstänkta samt bekräftade ebolafall gäller barriärvård, vilket innebär att 

andningsskydd med skydd för ögon, handskar och heltäckande skyddsklädsel[10](vätsketät 

operationsrock, täckande operationshuva, visir, plastförkläde, stövlar eller skoskydd) ska 

bäras[36]. Analys och diagnostik av prover får endast ske på laboratorium med högsta 

skyddsklass pga. smittorisken. I Sverige finns endast ett sådant, folkhälsomyndighetens P4-

laboratorium i Stockholm[10]. På universitetssjukhuset i Linköping finns utbildad och erfaren 

personal, specialutrustning och anpassade lokaler samt laboratorium för att ta hand om 

patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner som exempelvis blödarfebrar[36].  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda kunskapsläget hos läkarstudenterna i Örebro kring den 

pågående ebolaepidemin i Västafrika och om studenter är medvetna om vad ebola ger för 

symtom etc. då det alltid finns en risk, även om den är väldigt liten, att möta på en 

ebolasmittad patient.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att kunna besvara detta ställs följande frågeställningar: 

1. Hur många procent av läkarstudenterna i Örebro vet vad ebolavirus är för typ av 

mikrob, hur den smittar, när den är smittsam, vad den ger upphov till för symtom och 

sjukdomsbild samt hur man skyddar sig från att bli smittad? 

2. Hur många procent av läkarstudenterna i Örebro vet var i Afrika epidemin pågår, när 

den startade och hur den uppkom? 

Material & metoder 

MATERIAL 

Samtliga läkarstudenter som var registrerade på läkarprogrammet i Örebro november 2014 

inkluderades i studien (n=416 stycken), varav 173 män och 243 kvinnor. Endast en 

exkludering gjordes då författaren till studien går termin sex och inte deltog. Totalt finns det 

hittills åtta terminer på läkarutbildningen, varav dessa delas i termin 1-3 och termin 4-8 i 

denna studie då det är först i termin 4 som studenterna läser om sjukdomar orsakade av 

mikrober.  

METOD 

För att kunna besvara frågeställningarna gjordes en deskriptiv enkätstudie. Enkäten som 

studenterna fick besvara gjordes med hjälp av formulär på Google drive (Google, 2014). 

Frågorna (17 stycken) som studenterna fick besvara samt svarsalternativen de hade att välja 

mellan finns att läsa under bilaga 1 och var av varierande karaktär. Till varje fråga uppgavs 

olika många alternativ där det under vissa frågor bara fanns ett svarsalternativ som var rätt, 

medan det var flera på andra. Vilka frågor som fler svarsalternativ var rätt utmärktes med att 

studenterna där kunde välja fler än ett alternativ samt att det var en rund cirkel framför 

samtliga alternativ under den frågan. Där bara ett alternativ var det rätta gick det endast att 

välja ett alternativ samt att det var en fyrkant framför. Detta fick studenterna information om 

överst på enkäten. Enkäten validerades av flera personer innan den skickades ut.  
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Studenterna fick via deras studentmejl tillfrågan om att delta i studien och med mejlet följde 

länken till den webbaserade enkäten. Under två veckor kunde studenterna besvara enkäten. En 

påminnelse skickades ut via sociala medier efter en vecka.  

STATISTIK 

För att kunna jämföra antalet som svarade rätt eller fel utifrån om studenterna gick termin 1-3 

eller 4-8 valdes Chi2-test då studien är oparad och utfallsvariabeln är binär (rätt/fel). Chi2-

testet gjordes med hjälp av Excel 2013. 

ETIK 

Deltagandet i studien var frivilligt. Resultatet går inte att koppla till någon student inom 

läkarprogrammet då enkäten var anonym. Endast ålder, kön och termin behövde studenterna 

uppge och endast kön och termin har kopplats till varandra. Något godkännande från 

etikprövningsnämnden behövs därför inte. 

Resultat 
Av 416 läkarstudenter var det 169 som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 41 %. Termin 

1 hade lägst svarsfrekvens på 25 % och termin sex högst på 77 %. Utav de som svarade var 69 

stycken män och 100 stycken kvinnor. Totalt svarade 40 % av männen och 41 % av kvinnorna 

som inkluderades. Svarsfrekvensen var högre bland termin 4-8 (47 %) än termin 1-3 (31 %). 

Tabell 1. Studiepopulationen utifrån termin, antal & kön hos de som svarade samt

         inkluderades. 

  Antal läkarstudenter  

 Totalt Män Kvinnor 

Termin S* (%) I* S/I* % S* I* S/I* % S* I* S/I* % 

1 16 (9) 65 25 5 23 22 11 42 26 

2 18 (11) 58 31 7 27 26 11 31 35 

3 22 (13) 55 40 7 21 33 15 34 44 

4 23 (14) 58 39 13 24 54 10 34 29 

5 19 (11) 44 43 11 24 46 8 20 40 

6 36 (21) 47 77 18 21 86 18 26 69 

7 20 (12) 41 49 6 16 38 14 25 56 

8 15 (9) 48 31 2 17 12 13 31 42 

Totalt 169 (100) 416 41 69 173 40 100 243 41 

        * S=svarade, I=inkluderade, S/I=svarsfrekvensen per termin  

106 personer som besvarade enkäten var mellan 20-25 år, 27 personer mellan 25-30 år och 

övriga var under 20 år eller över 30 år. Samtliga resultat från enkätundersökningen finns 

presenterade under bilaga 1. Här presenteras endast resultaten om hur många av 

läkarstudenterna som svarade rätt alternativ på respektive fråga, se tabell 2.  
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55 % av läkarstudenterna visste vilken skyddsutrustning som skall bäras vid hantering av ett 

misstänkt eller bekräftat ebolafall och 54 % att inkubationstiden är 2-21 dagar. Att ebola är 

smittsam först när de första symtomen debuterar kunde 57 % och 36 % visste vilka initiala 

symtom som ebola ger upphov till. 30 % hade kunskap kring att man är smittfri 3 månader 

efter kliniskt tillfrisknande.  

Tabell 2. Antal läkarstudenter som svarade rätt på frågorna om ebola och den pågående epidemin 

utifrån totalt, kön och termin.  

 

Om ebola och utbrottet i Västafrika 

 

Antal som svarade rätt i % 

Fråga 

 

Rätt svar 

 

 

Totalt 

(n=169) 

 

 

Män 

(n=69) 

 

Kvinnor 

(n=100) 

Termin  

1-3 

(n=56) 

Termin 

4-8 

(n=113) 

 

Om ebola       

1. Typ av mikrob?** Virus 

 

93 88 96 86 96 

2. Inkubationstid?** 2-21 dagar 

 

54 49 57 43 59 

3. När är ebola smittsam? När första symtomen 

debutera 

57 59 56 55 58 

4. Smittsam efter döden?** Ja 

 

92 94 90 87 94 

5. När är man smittfri? Tre månader efter 

tillfrisknande 

 

30 30 30 28 31 

6. Hur smittar ebola?* 

 

 

Människa till människa 

Djur till människa 

Samtliga kroppsvätskor 

Via apor 

 

80 

52 

91 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7. Naturliga reservoar?** Fladdermöss 

 

82 81 82 71 87 

8. Initiala symtom? Feber, muskel- & ledvärk 

 

36 38 34 30 38 

9. Symtom då man är som 

mest smittsam? 

Feber, kräkningar & 

diarré 

 

62 62 62 57 65 

 

10. Skyddsutrustning?* Plastförkläde, 

andningsskydd, handskar, 

engångsrock, 

operationshuva, visir, 

stövlar el. skoskydd 

 

55 - - - - 

11. Vanligaste 

dödsorsaken?* 

Vätskeförlusten 45 - - - - 

 

 

 

12. Var? Västafrika 88 97 82 82 91 

 

       

13. När var första fallet? December 2013 

 

21 23 20 14 25 
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Om ebola och utbrottet i Västafrika Antal som svarade rätt i % 

Fråga 

 

Rätt svar 
 

 

Totalt 

(n=169) 
 

 

Män 

(n=69) 

 

Kvinnor 

(n=100) 

Termin  

1-3 

(n=56) 

Termin 

4-8 

(n=113) 
 

       

14. I vilket land var första 

fallet? 

Guinea 33 33 32 30 34 

15. Utlösande 

spridningsfaktor?** 

Begravning 60 58 61 41 69 

16. Genomsnittlig dödlighet? 

 

37 % 7 7 6 7 6 

17. Sjukhus i Sverige 

anpassat för vård av 

patienter med 

blödarfeber?** 

Linköping 41 41 42 27 49 

* Kunde ange mer än ett alternativ; **Frågan är statistisk signifikant att termin 4-8 har fler rätt än termin 1-3 (p<0,05) 

Av de 169 studenterna som svarade sågs ingen markant skillnad i antal procent som svarade 

rätt utifrån om de var man eller kvinna. Om studenterna gick termin 4-8 hade de generellt på 

samtliga frågor förutom en några procent mer rätt än studenterna som gick termin 1-3. För att 

utreda om studenter som läser termin 4-8 har mer kunskap än studenterna som läser termin 1-

3 utifrån antal rätt och fel beräknades p-värde. Signifikansnivån sattes till 95 % (p=0,05) och 

vilka frågor som uppnådde statistisk signifikans ses i tabell 2. Tre av sjutton frågor (fråga 6, 

10 och 11 enligt tabell 2) var frågor där fler än ett alternativ kunde uppges och hos dessa 

beräknades inget p-värde eller antal som svarade rätt utifrån om studenterna var man, kvinna 

eller vilken termin de gick. För de resterande fjorton frågorna beräknades ett p-värde, där 

samma signifikansnivå som tidigare sattes, baserat på antal rätt/fel på samtliga frågor som 

studenterna i termin 1-3 eller 4-8 hade och skillnaden i andelen rätta svar var statistiskt 

signifikant (p=0,0001) med fler rätta svar i 4-8 terminsgruppen. 

Diskussion 
Kunskapsläget bland studenterna var av varierande karaktär beroende på vilken fråga det 

gällde där majoriteten av studenterna visste vad ebola är för mikrob och hur den smittar. 

Lägre var kunskapsläget kring symtom och sjukdomsbild, när ebolainfekterad patient är 

smittsam (bortsett från smittsam efter döden) och vilken skyddsutrustning som ska användas 

där omkring hälften eller färre kunde detta. Utav frågorna kring utbrottet i Afrika är var 

utbrottet sker den viktigaste och centrala frågan och där kunde närmare 90 % detta. När 

utbrottet startade och hur det uppkom är av mindre värde för vårdpersonal i Sverige, men har 

stor betydelse för smittspridningen i Västafrika där säkra begravningar är en viktig åtgärd[3].  
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I det pågående utbrottet är det 639 personer som arbetar inom vård av ebolainfekterade 

patienter (health-care workers) som insjuknat fram till 7 december och av dessa har 349 

avlidit[4].  I början av november var det 564 stycken och 320 som avlidit[3]. 

Anmärkningsvärt utifrån detta är att endast 55 % av studenterna visste vilken 

skyddsutrustning som behövs bäras vid misstänkt eller bekräftat ebolafall. Däremot insåg 

majoriteten av studenterna vikten av att heltäckande skyddsutrustning behövs bäras då 9 % 

valde alternativet där samtlig skyddsklädsel förutom stövlar eller skoskydd ingick samt 34 % 

som valde alternativet där hjälm och samtlig skyddsutrustning ingick.   

Att sprida kunskap om ebola bland befolkningen i de endemiska områdena är en viktig 

hörnsten i att få bukt på det pågående utbrottet. Det är av högsta vikt att vårdpersonal i sådana 

här situationer kan ge ut rätt information till patienter, men även sprida kunskap bland 

kollegor, som är oroliga. Detta för att kunna fånga upp en patient som insjuknat i ebola i 

Sverige och som vårdpersonal känna en trygghet i sin arbetsmiljö. För att kunna lugna 

patienter, men även känna en trygghet som personal inom vården, krävs en förståelse för 

sjukdomen och den sjukdomsbild som den ger upphov till samt hur smittöverföring kan 

undvikas.  

Det diffusa insjuknandet som ebola har gör det svårt att i tidigt stadie urskilja att det kan vara 

en EHF det rör sig om och inte vanligare åkommor som malaria och sepsis. I Sverige är det på 

hösten vanligt med snuva, halsont, feber, influensa samt vinterkräksjukan, vilket gör att även 

här skulle en sådan här patient kunna missas. Därför ligger vikten på en god anamnes där 

reseanamnes är centralt och det var 88 % av läkarstudenterna som visste var i Afrika som 

utbrottet äger rum. Tidigt börjar studenterna undersöka egna patienter som söker för symtom 

liknande de hos en patient med ebola.  Bland läkarstudenterna var det 37 % som visste vilka 

initiala symtom som ebola ger upphov till, vilket innebär att om tio patienter skulle träffa 

läkarkandidaterna i första hand skulle ungefär 6 patienter missas.  

Det var få studenter som visste vad den genomsnittliga dödligheten varit hittills i november. 

Detta kan bero på att dödligheten var hög till en början. Däremot sker det fortfarande en 

underrapportering av antalet fall och avlidna enligt WHO[3], vilket innebär att den egentliga 

mortaliteten under detta utbrott inte är känd och är förmodligen högre än vad de officiella 

siffrorna ger intryck av. 

De viktigaste fynden ur patient- och vårdpersonalsynpunkt är kunskapen kring 

skyddsutrustning, när en ebolainfekterad patient är smittsam och vad infektionen ger upphov 
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till för symtom/sjukdomsbild där ett högre kunskapsläge varit önskvärt och kan vara 

livsavgörande för både patienten och vårdpersonalen. 

I och med att det var 169 av 416 som besvarade enkäten innebär detta ett bortfall på 247 

studenter (59 %). Då det var helt frivilligt att svara på enkäten och studenterna inte behövde 

uppge något skäl att inte delta gör detta att det inte går att dra några slutsatser kring varför de 

inte svarade. Förhoppningsvis har flertalet studenter öppnat enkäten utan att besvara den och 

sökt upp information om ebola och då har studien i sig ändå haft ett syfte och ökat kunskapen 

bland studenterna.  Den här studien speglar därmed inte kunskapsläget på hela 

läkarprogrammet utan endast tendenser kan ses hos ett urval av alla terminer. Frågan är hur 

mycket resultatet hade ändrat sig om alla på läkarprogrammet hade deltagit. Under dessa två 

veckor som enkäten gick att besvara såg fördelningen utav svarsalternativen på respektive 

fråga i stort sett den samma ut oavsett om det var 80 studenter som hade svarat eller 169 

studenter. Dessutom speglar svarsfrekvensen könsfördelningen bra hos de som inte svarade då 

det är lika många kvinnor och män som har svarat utifrån hur många som läser på 

läkarprogrammet.  

Vilka svarsalternativ som betraktades som de rätta bygger på vad vi idag vet om ebola. 

Kommande studier kan komma att visa att svarsalternativ som i den här studien betraktats 

som fel mycket möjligt kommer att vara rätt svar framöver. Ett exempel är att studenterna 

hade under frågan om hur ebola smittar alternativet ”via hund” att välja. Ebolaspecifika IgG 

har detekterats bland hundar efter ett utbrott och hundar kan därmed infekteras av ebolavirus. 

Däremot utvecklade hundarna inga symtom utan viruset gav upphov till en asymtomatisk 

infektion[39]. Enligt WHO har det inte rapporterats om symtomatisk sjukdom hos hundar 

eller smittöverföring från hund till människa under utbrottet i Västafrika eller tidigare 

utbrott[40]. Då fler studier behövs göras kring detta bedöms frågan idag inte stämma då det 

idag inte finns några rapporter kring att hundar skulle kunna föra över smittan till människan. 

Någon bra data kring att ebolapatienter är som mest smittsam vid kräkningar och diarré 

hittades inte, utan bygger på att vid diarré och kräkningar har personer i ens närhet lättare att 

exponeras för infektiösa kroppsvätskor. Blödningarna är väldigt smittsamma, men 

förekommer långt ifrån alltid, är oftast små in sin omfattning, och är på så vis lättare att 

undvika för personer i den sjukes omgivning.  

Två av frågorna (fråga 10 och 11 enligt tabell 2), där fler än ett alternativ kunde väljas, var 

inte tänkta som detta. Detta fel uppmärksammades först då resultaten hade börjat komma in 

och inga korrigeringar gjordes för att åtgärda detta. Frågorna var dock utformade på ett sådant 
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vis att det framgick att det bara var ett alternativ som gällde men det var i och med den 

information som studenterna fick överst på enkäten flera studenter som uppgav fler än ett 

alternativ och detta gjorde att ingen statistik kunde beräknas på dessa frågor.  

Det som var viktigt i utförande av denna studie var att samtliga läkarstudenter skulle ha 

möjlighet att besvara enkäten och att inte själva enkätens utförande skulle exkludera några 

studenter. För att underlätta att så många som möjligt skulle besvara enkäten vägde enkelhet i 

utförandet mer än säkerhet i val av metod. Därmed har studien begränsningar där metoden för 

formuläret inte tillät ett svar per student så vida inte inloggning gjordes. Om 

inkluderingskriterie skulle varit att bara ett svar per student gick att genomföra hade vissa 

studenter automatiskt blivit exkluderade då inte alla har ett inlogg till Google. Därmed finns 

en risk att vissa studenter har svarat fler än en gång. Dessutom innebär en webbaserad studie 

att studenterna kan leta reda på informationen samtidigt som frågorna besvaras och svaren 

speglar då inte den kunskap som studenterna har tagit till sig i samband med den 

mediauppståndelse som varit kring ebola. 

Att läkarstudenter som läst termin 4-8 har mer kunskap än termin 1-3 sågs om samtliga antal 

rätt och fel slogs ihop, men alla frågor var inte statistisk signifikanta. Detta kan bero på att 

svarsfrekvensen hade behövt vara högre för att en skillnad skulle kunna påvisas på samtliga 

frågor. En annan möjlig förklaring kan vara att kunskapen som studenterna erhållit om ebola 

förmodligen kommer från media då dagliga rapporter om situationen i Afrika kom för mer än 

en månad sedan och att detta gör att studenterna kan ungefär lika mycket beroende på 

intresse. Studenter i högre terminer har däremot fler kliniska erfarenheter och kan 

förmodligen utifrån detta förvalta och bedöma kunskap på ett bättre sätt.  

Slutsats 
Då svarsfrekvensen var låg kan ingen slutsats dras kring kunskapsläget på hela 

läkarprogrammet i Örebro kring ebola och det pågående utbrottet. Däremot kan tendenser ses 

där studenter som läst fler terminer har en något större kunskap. Vikten av god kunskap och 

rätt skyddsutrustning för patientens bästa samt för att vårdpersonal ska känna en trygghet i sin 

arbetsmiljö är viktigt. Därför tycker jag att det i slutet av läkarprogrammet borde tryckas extra 

på arbetsmiljöfrågor och vikten av rätt skyddsutrustning. 

Särskilt tack 
Skulle vilja ge ett speciellt tack till min handledare Hans Fredlund som tog sig an mitt projekt 

då redan två veckor av kursen gått och gjorde denna studie möjlig.  
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Bilaga 1 
Här presenteras frågorna som studenterna fick besvara, vilka alternativ de hade att välja 

mellan samt samtliga resultat. Figurerna ger en övergripande blick över hur fördelningen såg 

ut mellan svarsalternativen. Tabellen till höger visar vilket svarsalternativ de hade att välja 

mellan längst till vänster, hur många som svarade i antal i mitten och till höger hur många 

som svarade i procent. Frågorna som har en stjärna (*) efter sig är frågor där fler än ett 

alternativ kunde väljas och där presenteras ingen figur.  

Information om studiepopulationen 

 

Vilken termin på läkarprogrammet går du? 

 

 

 

Ålder? 

 

 

Kön? 

 

 

T1 16 9 % 

T2 18 11 % 

T3 22 13 % 

T4 23 14 % 

T5 19 11 % 

T6 36 21 % 

T7 20 12 % 

T8 15 9 % 

18-20 19 11 % 

20-25 106 63 % 

25-30 27 16 % 

30-35 11 7 % 

35-40 5 3 % 

Över 40 år 1 1 % 

Kvinna 100 59 % 

Man 69 41 % 
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Frågorna som studenterna fick besvara samt svarsalternativen och resultatet 

 

1. Vad för typ av mikrob är ebola? 

 

 

2. Hur lång är inkubationstiden? 

 

 

 

3. När är ebola smittsam? 

 

 

4. Är ebola smittsam efter döden? 

 

 

Parasit 4 2 % 

Bakterie 7 4 % 

Virus 157 93 % 

Svamp 1 1 % 

1-7 dagar 22 13 % 

5-14 dagar 56 33 % 

2-21 dagar 91 54 % 

Redan under inkubationstiden 60 36 % 

När första symtomen debuterar 97 57 % 

Endast då blödningar uppstår 12 7 % 

Ja 155 92 % 

Nej 14 8 % 
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5. Personer som överlever infektionen tillfrisknar helt. När anses man vara smittfri?  

 

 

 

6. Hur smittar ebola?* 

 

Från människa till människa 136 80 % 

Från djur till människa 88 52 % 

Via samtliga kroppsvätskor 153 91 % 

Via myggor 8 5 % 

Via föda 19 11 % 
 

  

   

7. Vem som är ebolas naturliga reservoar har länge varit okänt. Däremot tyder studier 

på att någon av följande förslag kan vara reservoaren. Vem? 

 

 

8. Ebola tillhör en grupp av mikrober som ger upphov till blödarfeber. Vilka är de 

vanligaste initiala symtomen? 

 

 

 

När man är klinisk frisk 100 59 % 

Tre månader efter tillfrisknande 51 30 % 

Sex månader efter tillfrisknande 16 9 % 

Aldrig 2 1 % 

Endast via blod 3 2 % 

Via luft 16 9 % 

Via gnagare 11 7 % 

Via apor 28 17 % 

Via hund 7 4 % 

Människan 6 4 % 

Fladdermöss 138 82 % 

Myggor 6 4 % 

Gnagare 19 11 % 

Feber, kräkningar & diarré 87 51 % 

Feber, muskel- & ledsmärtor 60 36 % 

Feber, blödningar 14 8 % 

Feber. hudutslag 8 5 % 



19 

 

9. De ovannämnda symtomen är alla exempel på symtom som ebola kan ge. Under vilket 

att följande alternativ är man som mest smittsam?  

 

 

 

 

 

 

 

10. Om du ska träffa en misstänkt ebolasmittad patient eller en patient med bekräftad 

ebolainfektion, vilken skyddsutrustning ska du använda?* 

 

Plastförkläde, andningsskydd & handskar 2 1 % 

Plastförkläde, andningsskydd, handskar, engångsrock 8 5 % 

Plastförkläde, andningsskydd, handskar, engångsrock, operationshuva 8 5 % 

Plastförkläde, andningsskydd, handskar, engångsrock, operationshuva, visir 16 9 % 

Plastförkläde, andningsskydd, handskar, engångsrock, operationshuva,  

visir, stövlar el. skoskydd 

93 55 % 

Plastförkläde, andningsskydd, handskar, engångsrock, operationshuva, visir, 

stövlar el. skoskydd, hjälm 

57 34 % 

 

11. Vad av följande är den vanligaste orsaken till att man dör vid en ebolainfektion?* 

 

Blödningarna 70 41 % 

Vätskeförlusten 76 45 % 

Disseminated intravascular coagulation (DIC) 53 31 % 

   

12. Var i Afrika pågår den pågående ebolaepidemin? 

 

 

 

 

Feber, kräkningar & diarré 105 62 % 

Feber, muskel- & ledsmärtor 3 2 % 

Feber, blödningar 56 33 % 

Feber, hudutslag 5 3 % 

Norra Afrika 1 1 % 

Södra Afrika 9 5 % 

Västafrika 149 88 % 

Östafrika 9 5 % 
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13. När upptäcktes det första fallet av den pågående ebolaepidemin? 

 

 

 

14. I vilket land upptäcktes det första fallet? 

 

 

 

15. Vad var den utlösande spridningsfaktorn? 

 

 

 

16. Flertalet utbrott av ebola har skett och haft en dödlighet på upp till 90 %. Vad ligger 

den genomsnittliga dödligheten på under detta utbrott hittills (fram tills den 12 

november)? 

 

 

Oktober 2013 19 11 % 

December 2013 36 21 % 

Februari 2014 49 29 % 

April 2014 34 20 % 

Juni 2014 30 18 % 

Guinea 55 33 % 

Sierra Leone 61 36 % 

Liberia 52 31 % 

Sjukhusbesök 41 24 % 

Släktträff 25 15 % 

Begravning 101 60 % 

77 % 84 50 % 

57 % 72 43 % 

37 % 11 7 % 
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17. I Sverige finns det på ett sjukhus personal och lokaler speciellt anpassade för att 

kunna ta hand om patienter med blödarfeber. I vilken stad ligger detta? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 80 47 % 

Malmö 8 5 % 

Göteborg 9 5 % 

Linköping 70 41 % 

Umeå 1 1 % 


