Calicivirusrapport vecka 49
Säsongen 2018-2019
Denna rapport publicerades 13 december 2018 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 49.

Sammanfattning
Vinterkräksjukesäsongen 2018-2019 har startat. Andelen sökningar på ordet
vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens hemsida har passerat den statistiskt uträknade
gräns som vi definierat för när spridningen tagit fart i samhället. Av det totala antalet
sökningar gjordes 0.24 % på vinterkräksjuka under vecka 49. Vi ser även en ökning i
antalet laboratorierapporterade fall.
Laboratorierapportering
Laboratorierapporteringen återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter inom
vården. Under vecka 49 rapporterades totalt 83 fall av calicivirus (70 norovirus, 13
sapovirus) vilket är något under medel (105 fall) om man ser till de tre senaste
säsongerna. Den höga incidensen i vissa län återspeglar bland annat ett eller flera
lokala utbrott.
Graferna visar antalet laboratorierapporterade fall av calicivirus (noro- och sapovirus)
per vecka (figur 1) samt incidensen per län (figur 2).
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Webbsök
Återspeglar främst de samhällsrelaterade infektionerna, t.ex. inom skola- och
barnomsorg. Den blå linjen i grafen (figur 3) visar andelen sökningar per vecka som
gjorts med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på
1177.se. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den beräknade statistiska
gränsen för normal andel sökningar på vinterkräksjuka (grön linje) som vi definierat för
när spridningen tagit fart i samhället. Det markeras med en blå punkt i grafen. Den
statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2018 och framåt)
och tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter.
Sökningarna ger oftast en förvarning i genomsnitt två till tre veckor innan säsongen
med calicivirusutbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera
från säsong till säsong och för olika delar av landet. Denna säsong har den statistiska
gräns som indikerar spridning i samhället passerats i stort sett samtidigt som vi fått
rapporter om en ökning av antalet fall inom vården.
Figur 3.

Läs mer:
Råd om vinterkräksjukan
Sjukdomsinformation om calicivirus (noro- och sapovirus)
1177 Vårdguiden Vinterkräksjuka – calicivirus
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