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Bakgrund 
Norska folkhälsoinstitutet har diagnostiserat två fall, och har ytterligare fyra 
misstänkta fall (alla mellan 35-55 år), av sårbotulism hos människor som 
injicerar heroin i Osloområdet mellan 10-25 Oktober 2013. 

Upptäckterna antyder att det finns ett kontaminerat parti heroin som förorenats 
med sporer från bakterien Clostridium botulinum. 

Danska Socialstyrelsen har gått ut med en varning att kontaminerat heroin kan 
cirkulera i Danmark. 

I de flesta av de sex fallen hade de injicerat intramuskulärt. 

Även injektionsverktyg kan vara förorenade. 

Hur stor spridning smittan får beror till viss del på var föroreningen inträffade i 
distributionskedjan. 

 

Förekomst 

Sårbotulism har tidigare rapporterats från USA och från flera europeiska länder 
under de senaste åren. Det har blivit alltmer sällsynt med botulismförgiftningar i 
Norden. 

 

Vad är Sårbotulism? 

Clostridium botulinum är en sporbildande bakterie som producerar toxinet 
botulin. 

Sårbotulism inträffar när bakterier av sorten Clostridium botulinum kommit in i 
ett sår, och där miljön av någon anledning (t.ex. stark bakterieförorening eller 
dålig blodförsörjning) är syrefri. En möjlig smittväg är smutsiga injektionsnålar 
och sprutor. Man kan alltså smittas av enbart smutsiga verktyg utan att heroinet 
är kontaminerat. 

Botulism är en allvarlig och livshotande sjukdom! 

Giftet blockerar nervimpulserna och ger förlamningar i bl.a. 
andningsmuskulaturen.  

Det finns flera olika sorters botulism, t.ex. kan man drabbas genom att äta dåligt 
förberedd eller konserverad mat. Sårbotulism har längre inkubationstid än andra 
former av botulism. 

Bakterien finns i sporform i jord, djurexkrementer och sediment på sjöbotten. 
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Toxinet som avges av dessa bakterier är så dödligt att det teoretiskt skulle räcka 
med 450g för att utplåna hela mänskligheten. Clostridium botulinum är med i 
Guinness World Records (2006) som världens dödligaste toxin. 

 

Symptom 

Tiden från smitta till insjuknande varierar mellan 6 till 36 timmar, ibland flera 
dygn. Sjukdomen kan börja med otydliga symptom och i den akuta fasen kan 
symptom som kräkningar, förstoppning, och buksvullnad förekomma. 
Sjukdomen är inte förenad med feber. 

De viktigaste tidiga symtomen är dubbelsyn, muntorrhet och 
talsvårigheter! 

Vanliga tidiga tecken är: 

• ansiktsförlamning, 
• synliga infekterade sår, 
• dubbelseende, 
• yrsel, 
• trötthet, 
• muntorrhet, 
• synstörningar, 
• sömniga ögonlock, 
• svaga ögonrörelser, 
• talsvårigheter, 
• sväljningssvårigheter, 
• halsont, 
• illamående, 
• kräkningar, 
• generell svaghet, 
• andningsbesvär och till slut andningsförlamning. 

Lokaliserad svaghet, tex i armar eller ben kan förekomma. Tillståndet är 
potentiellt livshotande och tidig sjukhusvård kan rädda liv. 
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Vad kan du göra för att reducera risken att smittas 

• Om möjligt avstå från att injicera heroin, eller minska användandet och 

använd hellre ersättningspreparat som metadon och buprenorfin eftersom 

man inte vet om det finns smittat heroin i Sverige. 

• Handla från en försäljare som du känner. 

• Använd alltid rena sprutor och kanyler. Myndigheterna tror inte detta 

utbrott är orsakat av orena sprutor, men detta bör självklart ändå vara en 

regel och man kan även drabbas enbart genom smutsiga verktyg. 

• Sårbotulism kan undvikas på samma sätt som vid risk för köttätande 

bakterier (nekrotiserande fasciit), genom att följa extrem sterilteknik vid 

förberedelse och injicering av dina droger. 

• Källan till botulism kan utöver det antagande förorenade heroinet vara allt 

som tillförs under tillverkning och/eller förvaring av drogen på resan hit.  

• Risk finns även vid delning av verktyg som innehåller kontaminerat heroin. 

• Undvik dålig hygien. 

• Även kokain kan vara kontaminerat med bakterien, även om inga sådana 

fall har rapporterats. 

 

 

Ifall du tror du blivit smittad 

Sök omedelbar sjukvård genom att ringa larmnummer 112.  

Om du är osäker eller behöver mer information ring Sjukvårdsrådgivningen på 
telefonnummer 1177. 

För mer specifika frågor om sårbotulism ring Smittskyddsinstitutet på 
telefonnummer 08-457 23 00. 

 

Botemedel 
Det finns ett antitoxin som ofta administreras för att neutralisera bakteriegiftet, 
men det är behandlingen av symtomen, t.ex. med respirator, som är viktigast. 

Även antimikrobiell behandling kan ges, men då inte mot toxinet sig självt, utan 
sekundära infektioner. 
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Om det ges i tid kan patienten återhämta sig helt. Det kan dock ta flera månader 
att återhämta sig neurologiskt.  

Tiden till insjuknande anges vara 6 till 36 timmar, ibland flera dygn.  

Sjukdomen kan ha ett dödligt förlopp utan behandling. 

Något vaccin mot botulism finns ej. 

Sårbotulism smittar inte från person till person. 

 

Juridik 

Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

På grund av sjukdomens allvarliga natur är det viktigt att spåra alla de personer 
som kan ha blivit exponerade, redan innan man har tillgång till svaren på de 
kliniska proverna och miljöproverna, och även i det fall att svaren är negativa. 
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