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Varför detta är viktigt (och kontroversiellt)

Begreppen ”luftburen smitta” eller ”aerosol spridning” får stora 
praktiska konsekvenser för sjukvården

Bestämmer

Handläggning av patienter

Val av skyddsutrustning för personal



Experimentdata ska översättas till 
vårdhygienisk praktik
I praktiken vill vi dela upp smittämnen i antingen luftburna eller 
dropp/kontaktsmitta

Vi kan då kommunicera tydliga budskap 

”Smittan X är inte luftburen, den sprids som dropp och kontaktsmitta”

Det har visat sig vara ett mycket bra sätt att kommunicera



Utmanande för oss när någon påstår att 
smitta X är luftburen

Våra rutiner för handläggning och personalskydd utmanas

Men behöver vi känna oss utmanade?

Kan vi acceptera att 

verkligheten inte är svart-vit 

smittämnen kan vara både och

rutiner måste vara (nästan) svart-vita



Om svart-vita rutiner

Det är praktisk nödvändigt att vara tydlig med vilka rutiner som gäller

Men bakom denna tydlighet finns en riskbedömning

Riskbedömningar kan ändras men det kräver mycket data och 
konsekvensanalys

Vi behöver svart-vita rutiner men vi ska också veta något om de 
bedömningar som finns bakom



Vad vi vet och inte vet

Vi vet att det finns flera smittvägar

Vi vet att sjukdomens allvarlighetsgrad bestäms av smittväg (influensa)

Hur mycket smitta överförs via respektive smittväg?

Hur lång tid är virus smittsamt i luften?

Finns individfaktorer som avgör mängden luftburen smitta som utandas?

Hur mycket luftburet virus utsöndras via andning, hosta, nysning, tal?

Vad vet vi om effektivitet av personlig skyddsutrustning mot luftburen smitta?



Olika kategorier av ”andningsskydd /  
munskydd” relevanta för luftburen smitta

Munskydd klass IIR FFP3 Andningsskydd med ventil PAPR Powered air-purifying respirator



Finns olika begrepp i EU och USA för 
andningsskydd 
USA: N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, and R100

EU: FFP1 (80%), FFP2 (94%), and FFP3 (99%)

N95 skyddar 8-12 ggr bättre mot partiklar 0,4 – 1,4 μm än kirurgiska 
munskydd

Lee S.A. Annals of Occupational Hygiene 52, (3), 177–185, 2008.



10% (3/29 frivilliga) med N95 smittades av influensa A. 0/29 som hade PAPR smittades. 
Infection Control & Hospital Epidemiology (2019), 40, 232–234.



Skyddseffekt av kirurgiskt munskydd eller 
andningsskydd jmf inget skydd (RR 0,34)

Offeddu V. Clinical Infect Dis 2017:65. Meta-analys av 6 RCTs och 23 observationsstudier.



Skyddseffekt av kirurgiskt munskydd jmf 
andningsskydd (RR 0,59 ej säkerställd skillnad)

Offeddu V. Clin Infect Dis 2017:65. Meta-analys av 6 RCTs och 23 observationsstudier. 
EN ÄNNU OPUBLICERAD RCT MED >4500 deltagare i USA visar heller ingen skillnad, 5-6 % fick ILI 
https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl_1/S51/5206102

https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl_1/S51/5206102


Kan man minska spridning 
genom att öka ventilation? 
(modellering, ej hårda data)

En studie som undersöker influensa-
spridning på en skola menar att det har 
påtaglig effekt.

Intressant tanke men vi behöver veta mkt 
mer (bygger på många osäkra 
antaganden)

Smieszek et al. Sci Rep (2019) 9:2185 | 
https://doi.org/10.1038/s41598-019-38825-y


