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Gastroenterit som luftsmitta

• Clostridium

• Norovirus

• Spridning eller smitta via luft??

• Betydelse och tolkning – hur kan vi tänka?



Clostridium difficile

Sporbildande bakterie

10.000 – 10.000.000 bakterier/g/avf

Stabilt i miljön

• Upp till 30-60 % av ytorna ring CD patient positiva



Clostridium difficile

1980-talet – ej i luft

2000-talet – luft ??



Aerial dissemination of Clostridium 
difficile spores.
Roberts K, et al. BMC Infect Dis. 2008

• 2 dagar gick man till ett äldreboende som haft en del problem 
med CDI. 

• 2 dagar gick man till en ortopedavdelning som inte haft några 
CDI patienter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18218089


En dag så det ut så här



The potential for airborne dispersal of Clostridium 
difficile from symptomatic patients.
Best EL et al. Clin Infect Dis. 2010

• Av 50 CDI patienter endast 6 pos i luft (provtagna under 1 h)

• Av 10 CDI patienter 7 positiva i luft (provtagna under 10 h)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20415567




Slutsatser Clostridium difficile

• Förekomst i luft verkar vara vanligt
• Diarré, bäddning, aktivitet verkar öka förekomsten

• Senare studier har också visat fynd i luft efter toalettspolning 
(särskilt om utan lock)

• Spridning via luft är sannolik.

• Smitta direkt via luft har inte diskuterats



Norovirus

• Norovirus finns i stora mängder i avföring och i kräkning
• Avföring 100.000.000.000 viruskopior/g 

• Kräkning 500.000 viruskopior/ml

• Stabilt i miljön 
• ca 50 % av alla ytor runt patienten

• Verkar klara att vara stabilt efter aerosolisering



Norovirus

• Flera utbrott beskrivna där man misstänkt smitta via luft



Marks
et al
2000



Norovirus GII.4 detection in environmental samples
from patient rooms during nosocomial outbreaks.
Nenonen NP, et al. J Clin Microbiol. 2014 

• Elektrostatiska partikelfällor.

• 5/6 rum med norovirus patienter på utbrottsavdelningar 
positiva

• 3/3 rum från utbrottsfria avdelningar negativa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24759712


Detection and quantification of airborne norovirus
during outbreaks in healthcare facilities.
Bonifait L et al. Clin Infect Dis. 2015

• Cyklon insamlare – 200 L/min i 10 min= 2 m3

• Samlade luft från 8 avdelningar med utbrott
• 14/26 rum positiva i luftprov

• 3/6 sjuksköterska stationer positiva

• 6/16 korridorprover positiva

• Koncentration: 14-2400 genom/m3

Även aerosoliserings-

experiment

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900175




Independent risk factors for outbreak 
development on multivariable logistic 
regression. 

OR 95 % CL p-value

Age > 80 y 3.2 1.6 - 6.6 <0.01

Comorbidity 2.3 1.0 - 5.2 0.05

Vomiting 2.6 1.0 - 6.3 0.04

Genogroup II 6.2 1.0 - 39.9 0.06

Days to sampling1 1.3 0.9 - 1.8 0.22

Extra patients in 

shared room2

1.9 1.3 - 2.6 <0.01

Symptom onset 

after admission3

3.5 1.5 - 7.9 <0.01



Sources of Airborne Norovirus in 
Hospital Outbreaks

• Malin Alsved, Carl-Johan Fraenkel, Jakob Löndahl m.fl



Vad gör att det finns i luft? 
Har det någon betydelse?
Storlek på virusbärande aerosolpartiklar

• Vi samlade in luft från rum, toalett och korridor, om möjligt med 
upprepad provtagning  1-24 timmar senare 2017-2018

• Så fort vi hörde om en patient med misstänkt norovirus
gastroenterit med pågående symptom, eller ett utbrott med 
patienter med pågående symptom gick/åkte vi dit.



Luftinsamling

• 86 luftprover insamlades från närheten av 26 norovirus patienter

• 21 luftprover positiva

• 10 patienter positiva

Kontrollerade tiden för senaste diarrén respektive kräkningen m.m.



No. patients 

(% )

No. pat with 

pos air 

sample  

(%)

No. air 

samples 

(%)

No. pos air 

samples

(%)

Total 26 10 (38%) 86 21 (24%)

Age group             ≤ 80 13 3 (23%) 40 7 (18%)

≥ 80 13 7 (54%) 46 14 (30%)

Sex                            Male 13 4 (30%) 43 8 (19%)

Female 13 6 (46%) 43 13 (30%)

Outbreak                     Yes 15 9 (60%) 52 17 (33%)

No 11 1 (9%) 34 4 (12%)

Sampling site corridor 21 5 (24%) 27 5 (19%)

room 25 7 (28%) 39 10 (26%)

toilet 15 5 (33%) 20 6 (30%)





Koncentration

4-215 genomes / m3

Högsta koncentrationen skulle motsvara att man 
skulle kunna insjukna I norovirus infektion efter

10 min normal andning
• Om smittdosen är 20 viruskopior (kan vara > 1000)



Kompletterande mätningar vid ett par 
utbrott

• Impaktor – ger storleksfördelning

• Norovirus hittades i korridoren 
• i de största partiklarna > 4.5 µm

och

• i minsta partiklarna – under 1 µm

= sant luftburet och inte bundet till andra 
större partiklar



Slutsatser Norovirus

• Norovirus finns i luft – i mycket små partiklar
• Möjliggör transport med luftströmmar och inhalation för att sedan ge 

sjukdom

• Koncentrationen skulle ibland kunna vara tillräcklig för att ge 
sjukdom

• Norovirus är vanligt i luft i samband med utbrott – samband?

• Norovirus i luft orsakas framförallt av kräkningar
• Andra källor finns också



Gastroenterit
- smittar det också via luft?



Vad menas med luftsmitta?

• Att det kan smitta via luft ??

• Att smitta via luft är en viktig smittväg ??



Luftsmitta – hur stor andel av total smitta?

• Obligat luftsmitta: Tuberkulos

• Framförallt luftsmitta: Mässling, Vattenkoppor, 
SARS?

• Möjlig luftsmitta: Influensa, Norovirus, Ebola? 
m.fl.

Roy et al NEJM 2004



Luftsmitta betydelse - konsekvenser

Risk vid luftsmitta

Bevis för luftsmitta

Aerosol transmission of

infectious diseases. Jones et 

al.JOEM 2015



Luftsmitta risk och konsekvens
– fritt efter Fraenkel…..

Risk vid luftsmitta

Sannolikhet för 

luftsmitta

Ebola

Tuberkulos

SARS /MERS

Influensa

Norovirus

Clostridium

Mässling

Vattenkoppor

MRSA



Luftsmitta - Risker och sannolikhet 

• Var går gränsen för när vi ska rekommendera
• Andningsskydd? 

• Undertrycksventilation?

• Enkelrum? Stängda dörrar? Förrum/sluss?

• Hur ska vi se på ventilation generellt på sjukhus?

• Luftrenande tekniker?

Smitta / 

spridning ?


