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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Ebola upptäcktes för första gången 1976 i ett dubbelt utbrott i Sudan och Zaire i Afrika. 

Det pågående utbrottet av ebola virus sjukdom (EVD) startade i Guinea 2013 och har sedan dess 

spridits vidare till Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Mali och Senegal. T.o.m. 4 mars 2015 har nästan 

24 000 smittats och 10 000 avlidit vilket är mer än 50 gånger fler än i det tidigare största utbrottet i 

Uganda 2000. Viruset består av fem arter: Bundibugyo, Reston, Sudan, Tai Forest och Zaire. 

Vektorn för viruset är fortfarande okänd men förmodas vara flygande hundar (fruit bats) som själva 

är resistenta. Symtomen innefattar bl.a. feber, trötthet, kräkning, diarré, ledsmärtor och mukosala 

blödningar. Behandlingen består vanligen av vätskeersättning. Det finns varken godkänt vaccin 

eller läkemedel i dagsläget men flertalet studier pågår för att utveckla bl.a. antikropparna ZMapp 

och antiviral behandling med Brincidofovir.  

Syfte: Redogöra för tidigare och pågående utbrott av ebola och undersöka vilka faktorer som 

bidragit till att epidemin 2013-2015 inträffat och fått stora proportioner i Västafrika.  
Metod: Till det aktuella ämnet har den senaste informationen inhämtats via WHO och CDCs 

respektive hemsidor mellan 23/2-9/3 2015. 

Resultat: En kombination av faktorer har bidragit till att det pågående utbrottet blivit större än 

tidigare. Länderna som drabbats har inte varit förberedda, virusarten ebola Zaire har hög dödlighet, 

sjukvård och infrastruktur är svag och kulturen är djupt grundad i ett samhälle där utbildningen är 

låg. Befolkningen behöver respekteras och utbildas för att de aktivt ska kunna vara delaktiga i att 

stoppa smittspridningen av viruset. Ju mindre geografisk yta viruset är fördelat på desto lättare blir 

det att kontrollera och bekämpa det.   

Diskussion: Guinea, Liberia och Sierra Leone har alla drabbats extra hårt av pågående EVD utbrott 

och behöver nu få hjälp med återuppbyggnad av ett fungerande sjukvårdssystem som befolkningen 

kan lita på och med personal som kan arbeta under säkra förhållanden. Stort fokus bör också läggas 

på att implementera kulturen i de skyddsåtgärder som behövs för att förhindra ytterligare spridning 

och framtida utbrott. Ytterligare forskning krävs för att kunna erbjuda bättre behandling och 

profylax. 



 

 

SUMMARY IN ENGLISH 
 

 

Background: Ebola was first discovered in Sudan and Zaire during a double 

outbreak in 1976. Since then 26 more outbreaks have been documented until 2012. 

The most recent outbreak of ebola virus disease (EVD) started in Guinea in 2013 and 

has since then been transmitted to Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Mali and Senegal. 

By march the 4
th

 in 2015 almost 24 000 people have been infected and 10 000 have 

died which is greater than 50 times more than the biggest earlier outbreak in Uganda 

in 2000. The virus constitutes out of the five species: Bundibugyo, Reston, Sudan, 

Tai Forest and Zaire. The vector for the virus is still unknown but fruit bats are seen 

as the possible carrier as it seems to be resistant to the virus. EVD has a high 

mortality of 30-80 % and the symptoms include fever, fatigue, vomiting, diarrhea, 

joint pain, bruises and mucosal bleeding. The treatment usually consists out of an 

oral rehydration therapy and a support treatment for an eventual infection. There are 

no approved medicines or vaccines in present situation although several studies are 

ongoing to develop antibodies (ZMapp) and antiviral treatment (Brincidofovir) 

among other things.      

 

Objective: Describe past and present outbreaks of ebola and to explore which factors 

that have contributed to the major epidemic outbreak in West Africa during 2013-

2015.  

 

Methods: Information about the current subject have been collected from the 

websites of WHO and CDC between 23/2-9/3 2015. 

 

Results: A combination of factors have contributed to the great extent of the ongoing 

outbreak that is a lot bigger than before. The troubled countries have not been 

prepared, the virus species ebola zaire has a high mortality, health care and 

infrastructure is week and the culture is deeply founded in a community where 

education is poor. The population needs respect and education so that they actively 

can be a part of hindering the infectivity of the virus. The less the geographic area the 

virus is distributed on the easier it will become to control and fight.  

 

Conclusion: Guinea, Liberia and Sierra Leone have all been affected extra hard in 

the ongoing EVD outbreak and now need help rebuilding a functioning healthcare 

system that the population can trust and with personnel who can work under safe 

conditions. The major focus should be spent to implement the culture in the safety 

measures that is necessary to prohibit further outbreaks. More research is required to 

be able to offer better treatment and preventive medicine. 
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FÖRKORTNINGAR  

 

BSL-4 Biosafety level 4 

cAd3 Chimpanzee Adenovirus Serotype 3 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CLEC C-type lectin 

DIC disseminated intravascular coagulation 

DNA deoxyribonucleic acid 

DRC/DRK Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa), tidigare Zaire 

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay 

EVD Ebola virus disease 

FDA United States Food and Drug Administration 

GI gastrointestinal 

IFRC  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

(Röda korset) 

IgG immunoglobulin G 

IgM immunoglobulin M 

IHR Internal Health Regulations 

MSF Medecins Sans Frontieres (Läkare utan gränser) 

NC nucleocapsid protein 

Nm nanometer 

NP nucleoprotein 

PCR polymerase chain reaction 

RCT randomized controlled trial 

RNA ribonucleic acid 

RNP ribonucleoprotein 

rVSV recombinant Vesicular Stomatitis Virus 

siRNA small interfering RNA 

WHO World Health Organization 
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INTRODUKTION  
 

 

Syfte 
 

Att redogöra för tidigare och pågående utbrott av Ebola och undersöka vilka faktorer 

som bidragit till att epidemin 2013-2015 inträffat och fått stora proportioner i 

Västafrika.  

 

 

Bakgrund/Utbrott 
 

Det pågående utbrottet i Västafrika är större än alla tidigare epidemier gemensamt, 

sett till sjuklighet och dödlighet, och är av arten ebola zaire (1, 2).  

 

Det har rapporterats om 27 kända utbrott (se tabell I) av Ebola virus sjukdom (EVD) 

sedan det första i Zaire/Sudan 1976 fram till nuvarande utbrott (3, 4). Med hög 

sannolikhet har fler enstaka fall eller mindre utbrott skett däremellan (4). De har 

troligen inte uppmärksammats p.g.a. att de människor som drabbats bott avsides och 

haft en lägre social status (4). Den epidemiologiska bevakningen har varit bristfällig 

och det har funnits svårighet i att ställa rätt diagnos (4).  

 

Att små och spridda yttringar av EVD uppstått tyder på att patogenen cirkulerat med 

liten eller ingen kontakt med människor (4). Skövling och destruktion av större 

områden av skog i Afrika kan vara en av anledningarna till att förekomst och 

allvarlighet i utbrotten har ökat (4). En förbättrad diagnostik och övervakning, ökad 

kontakt mellan människor och virusets ursprungliga värd, förekomsten av värden och 

tillväxt av viruset kan också vara bidragande orsaker (4). 

 

Enskilda fall, som i Elfenbenskusten 1995 (se tabell I), tyder på att viruset cirkulerar 

i det dolda och har gjort så en längre tid (4). Att ebolaviruset fortlever kan styrkas av 

att vissa epidemier successivt återvänder (4). Det tidigare största utbrottet förekom i 

Uganda år 2000 då 425 fall rapporterades (se tabell I) (1). Nationell och 

internationell sjukvård organiserade vid det tillfället stora insatser för att minska 

spridningen som var över på 3 månader (1).    
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Tabell I: Utbrott av ebolavirus i omvänd kronologisk ordning (4). 

Period Land Ebola 

subtyp 

Antal 

fall* 

Antal 

avlidna 
2013- Liberia, Sierra Leone, Guinea, Mali, USA 

Nigeria, Senegal, Spanien 

Zaire 23 934** 9792 (41 %) 

**  

2012 DRC Bundibugyo 77 36 (47 %) 

2012 Uganda Sudan 7 4 (57 %) 

2012 Uganda Sudan 24 17 (71 %) 

2011 Uganda Sudan 1 1 (100 %) 

2008 DRC Zaire 32 15 (47 %) 

2007 Uganda Bundibugyo 131 42 (32 %) 

2007 DRC Zaire 264 186 (70 %) 

2005 Kongo Zaire 12 10 (83 %) 

2004 Sudan Sudan 17 7 (41 %) 

2003 Kongo Zaire 35 29 (83 %) 

2002-

2003 

Kongo Zaire 143 128 (90 %) 

2002 Gabon ? 2 2 (100 %) 

2002 Kongo ? 9 8 (89 %) 

2001-

2002 

Kongo Zaire 59 44 (75 %) 

2001-

2002 

Gabon Zaire 65 53 (82 %) 

2000 Uganda Sudan 425 224 (53 %) 

1996 Sydafrika Zaire 2 2 (100 %) 

1996 Gabon Zaire 60 45 (75 %) 

1996 Gabon Zaire 31 21 (68 %) 

1995 DRC Zaire 315 255 (81 %) 

1995 Elfenbenskusten/Liberia ? 1 0 (0 %) 

1994 Elfenbenskusten Tai Forest 1 0 (0 %) 

1994 Gabon Zaire 51 31 (61 %) 

1979 Sudan Sudan 34 22 (65 %) 

1977 DRC Zaire 1 1 (100 %) 

1976 DRC Zaire 318 280 (88 %) 

1976 Sudan Sudan 284 151 (53 %) 

 

* Bekräftade och sannolika fall 

** Källa: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-4-march-2015, t.o.m. 4 

mars 2015.  

 

När utbrotten börjar kan symtomen ofta förväxlas med endemiska infektioner som 

malaria eller influensan (4). Det har i intervjuer vid tidigare utbrott framkommit att 

många sprungit från sjukvårdspersonal som försökt hjälpa dem då patienterna 

förknippat det med att separeras från sin släkt (5). I många delar av Afrika finns det 

också en skräck för att organ ska säljas till européer och amerikaner (5). Skräcken 

förstärks då familjen till patienten inte får se personen efter att den avlidit (5).  

En stor del av människorna som drabbas kopplar sjukdomen till deras tro på andar 

(5). Många kontaktar en infödd helare istället för sjukvården vilket dock inte alltid 

behöver innebära att smittspridningen ökar (5). Om helaren klassificerar utbrottet 
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som en gemo (epidemi) så råds familjen ex. att isolera den sjuka, märka huset för att 

varna de som kommer på besök, inte röra sig utanför huset eller besöka andra byar, 

undvika sexuell kontakt och ta hjälp av en person som tillfrisknat från EVD för att 

vårda den sjuka (5). För de som överlever väntar ofta ett utanförskap då de inte är 

välkomna tillbaka till sin familj eller sin by (5). 

 

Första utbrottet i Sudan och Demokratiska Republiken Kongo 1976 

 

I juni 1976 i södra Sudan (Nzara, Maridi, Tembura och Juba) startade ett utbrott av 

akut hemorragisk feber och 284 människor drabbades fram till november samma år 

(6). Troligen var indexfallet en person som arbetade på en bomullsfabrik i Nzara (6). 

Utbrottet spred sig senare till Maridi där det expanderade via överföring och 

omvårdnad på ett större sjukhus (6). Smittspridningen stoppades till slut med hjälp av 

skyddsutrustning och minskad kontakt med de smittade patienterna (6). Även om det 

inte kunnat styrkas så finns misstankar om att utbrottet i Nzara är orsaken till det 

liknande utbrottet i Zaire (6).  

 

Samma år i norra Zaire (numera Demokratiska Republiken Kongo (DRK)) mellan 1 

september och 24 oktober drabbades 318 patienter av akut hemorragisk feber varav 

38 överlevde (7). Majoriteten av fallen anträffades inom en 70km radie från staden 

Yambuku (7). Indexfallet tros vara en man som fått en injektion av klorokin på 

Yambuku Mission Hospitals (YMH) öppenvårdsklinik då han misstänktes vara sjuk 

med malaria (7). En vecka senare hade andra patienter som fått injektioner vid 

samma sjukhus eller som varit i kontakt med någon som smittats även hemorragisk 

feber orsakat av ebolaviruset (7). Sprutorna som användes steriliserades inte mellan 

patienterna utan sköljdes enbart i varmt vatten (7). Främst drabbades kvinnor mellan 

15-29 år då de besökte mödravården och öppenvårdskliniken där de fick injektioner 

(7). Antikroppar mot ebolaviruset kunde identifieras i blodet på fem personer som 

inte hade haft kontakt med de sjuka patienterna eller sjukhuset och som inte själva 

var sjuka (7). Det tyder på att sjukdomen kontinuerligt existerar i området (7).      

 

En professor vid namn Peter Piot arbetade vid tiden i Belgien med att undersöka 

infektiösa sjukdomar (8). En grupp med nunnor från Belgien som arbetade på 

sjukhuset i Yambuku blev sjuka och alla utom en avled (8). Piot undersökte blodet 

från nunnan som överlevde och fann ett oidentifierat virus (8). Tillsammans med 

kollegor reste Piot till Yambuku för att fortsätta undersökningen av det oidentifierade 

viruset och döpte det då efter floden Ebola som flyter nära staden (8). Spridningen av 

smittan hämmades vid detta utbrott genom att isolera patienter i deras byar och 

genom att sluta dela injektionsutrustning mellan patienter (7).   

 

Västafrika 2013-2015 

 

I december 2013 startade utbrottet i Guinea och identifierades som arten Ebola Zaire 

(3, 9). Viruset spreds sen vidare till Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Mali och Senegal 
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(9). I mars 2014 blev World Health Organization (WHO) officiellt informerade om 

den snabba utvecklingen av EVD (1). Den 8 augusti 2014 definierade WHO utbrottet 

som ett internationellt hot mot hälsan (1, 8). Trots att åtgärder vidtogs på 

internationell nivå för att stoppa smittspridningen så växte antal fall och avlidna för 

varje vecka som gick (1).  

 

Liberia, Sierra Leone och Guinea är hårdast drabbade och har nyligen haft 

inbördeskrig vilket resulterat i ett dysfunktionellt hälsosystem och dålig tillgång till 

vård (1, 10). De Afrikanska länderna söder om Sahara har enbart 3 % av världens 

sjukvård men svarar för 24 % av den totala sjukvårdsbördan globalt (10). 

Myndigheterna i länderna har arbetat hårt för att hälsa och ekonomi ska förbättras 

men trots ansträngningar är den förväntade livslängden fortfarande låg (i snitt 58,4 

år) (10). Stora delar av befolkningen kan varken läsa eller skriva vilket försvårar 

spridningen av hälsokunskap (10).   

 

Indexfallet startade i Guéckédou i Guinea där en liten pojke smittats (10). Staden är 

väl besökt av handelsmän från Guinea, Sierra Leone, Liberia och Elfenbenskusten 

vilket bidrog till en bred smittspridning (10). Tidigare utbrott har varit centrerade 

kring samhällen på landsbygden men i det pågående utbrottet har infektioner även 

påträffats i större tätorter (3).  

 

I augusti 2014 rapporterades om ett fristående utbrott av EVD i DRK (9). 66 

personer smittades varav 49 avled fram till 9 november 2014 (9). Indexfallet var en 

kvinna som blev sjuk efter att ha ätit kött från ett vilt djur (9). Virusarten har 

identifierats som ebola zaire och har liknande arvsmassa med viruset som orsakat 

utbrottet i Kikwit (DRK) 1995 (9). 

 

Symtom 
 

När en person smittats med ebolaviruset så uppkommer vanligen första symtom 8-10 

dagar efter att personen utsatts för smittan (inkubationstid varierar mellan 2-21 dagar 

med ett medeltal på 7-10 dagar) (2, 4, 11). Vanligaste symtom är feber, trötthet, 

avsaknad av aptit, kräkning och diarré (1). Patienterna kan också uppleva 

magsmärtor, huvudvärk, muskelsmärtor och ledsmärtor vilket till stor del liknar 

symtomen vid en influensa, malaria eller denguefeber (4, 11). Ytterligare symtom 

som ont i halsen, hosta, problem med att svälja och illamående kan tillkomma för en 

del av de smittade personerna (4). Sena symtom och hemorragiska tecken är bl.a. 

blåmärken, petekier, melena, hemoptys och mukosal blödning (2).  

 

I slutet av sjukdomen drabbas 30-80% av patienterna av blödningar i form av 

näsblod, blödningar under huden, gastrointestinala (GI) blödningar, 

tandköttsblödningar och andra sorters blödningar som en följd av den allvarliga 

infektionen (4). Symtomen kan variera beroende på vilken virusart som patienten 

drabbas av (beroende på att olika arter har olika patogenitet) men dödligheten är 

alltid hög (4).  
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Vid start av virusinfektionen så verkar immunförsvaret hämmas så att infektionen 

inte kan motverkas (11). Efter det så hämmas även det vaskulära systemet vilket kan 

leda till hypotension, ökad blödningsbenägenhet, chock och att patienten avlider som 

följd av detta (11). 

 

En förbättring sker vanligen inom 6-11 dagar efter första symtom då patienten 

överlevt och vid dödlig utgång tar det vanligen 6-16 dagar innan patienten avlider 

(2). Kliniska fynd vid blodanalys är trombocytopeni, ökad koncentration 

aminotransferas, avvikelser i koagulation, renala avvikelser och leukopeni (2, 11).     

 

Karantän  

 

Under hösten 2014 införde guvernörerna i flera amerikanska stater en karantän på 21 

dagar för hjälparbetare som återvänt till USA efter att ha vårdat patienter med EVD 

(12). Tidigare observationer visar dock att smittan överförs via kroppsvätskor då 

mängden virus i blodet är som störst ex. precis innan patienten avlider (12). En 

hjälparbetare som är asymtomatisk bör därför inte utgöra någon smittorisk (12). PCR 

test för Ebola viruset har visat att blodet är negativ för viruset samma dag som 

symtomen startar och blir positivt först efter 2-3 dagar efter att symtom uppkommit 

(12). Att införa en karantän kan leda till att hjälparbetare avskräcks och att epidemin 

inte kan kontrolleras där den uppkommer vilket är nödvändigt enligt erfarenhet från 

tidigare utbrott (12).    

 

Myndigheter i de drabbade länderna har i vissa fall förbjudit resor, stora 

folksamlingar och stängt gränser vilket har visat sig göra mer skada än nytta då 

misstron mot sjukvårdspersonal och myndigheter ökat (4).          

 

Viruset 
 

Ebolavirus består av de fem arterna Sudan, Zaire, Bundibugyo, Tai Forest och 

Reston (3, 4). Ebola zaire tros vara den mest virulenta med en genomsnittlig 

dödlighet på 79 % under de dussintals utbrott den orsakat sedan 1976 (3). De är RNA 

virus som tillhör familjen Filoviridae och vars genom kodar för sju proteiner (4). Ett 

annat genus i familjen är Marburgviruset som orsakar samma typ av sjukdom och har 

samma typ av viruspartikel och arvsmassa (4). Viruspartiklarna är pleomorfa och kan 

förekomma i varierande former (13).  

 

Virusets morfologi 

 

Virusen är stavformade filamentösa och ibland grenade, cirkulära, U eller 6-formade 

och har en enhetlig bredd på ca 80nm medan längden kan variera upp till 14 000nm 

(4, 14).  Morfologin är karakteristisk för familjen och ovanlig för däggdjursvirus 

(14). Smittspridningen är som störst då Ebolavirusen är ca 805nm (14).  
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Ett nukleokapsid (NC)- eller ribonukleoprotein (RNP) komplex utgör kärnan av 

viruspartikeln och omges av ett lipidhölje som skapats av plasmamembranet i värd-

cellen (14). På ytan av viruspartiklarna finns klotformiga spetsiga strukturer som är 

ca 7nm i diameter (14). Filovirusets genom är enkelsträngat, odelat och linjära RNA 

molekyler med negativ polaritet (14).  

 

Virusets kärna består av genomiska RNA molekyler med fyra strukturproteiner 

kopplade till varje molekyl: VP30, RNA beroende RNA polymeras (L), 

Nukleoprotein (NP) och VP35 (14). Det finns ytterligare strukturprotein som är 

kopplade till membranet: VP40 och VP24 som finns på insidan av virusets membran 

samt GP1,2 (glykoprotein) som är ett klass 1 fusions- och typ 1 transmembran protein 

(11, 14).  

 

2-3 gener överlappar varandra i ebolavirusets genom men de flesta separeras med 

okonserverade sekvenser (14). Om funktionen förändras i.o.m. de korta 

överlappningarna är oklart men det finns teorier om liknande virus vars 

transkriptionella virulens troligen blir mindre p.g.a. detta (14).  

 

Få studier har genomförts för att få information om hur filovirusen replikerar sig, 

bland annat troligen eftersom hand havandet av viruset kräver högsta skyddsklass, 

biosäkerhetsklass 4 (BSL-4) (14). Med hjälp av elektronmikroskop har viruspartiklar 

studerats och en teori finns om att initiering av infektionen är associerad till att 

viruset genomgår endocytos via beklädda gropar (14). Teorin bekräftas av 

molekylära studier men det finns en motstridighet om vilken endocytotisk väg som 

används (14).  

 

Receptorbindning och fusion medieras via de spetsiga glykoproteinerna på ytan av 

viruspartiklarna (14). Virusets vidhäftningsfunktion till värdecellen tros bero på 

förekomsten av C-typ lektin (CLEC) och integriner (14). Virusets arvsmassa frigörs 

likt övriga mononegavirus för att sedan kunna transkripteras och replikeras i 

cytoplasman likt familjerna Paramyxoviridae och Rhabdoviridae (14). Vid en 

infektion så ansamlas större mängder av nukleokapsider intracellulärt och viruset 

frisätts med avknoppning via cellens plasmamembran (14).  

 

Studier som genomförts på primater har visat att replikeringen av viruset sker i 

makrofager, monocyter och dendritceller (11). Ytterligare studier i 

elektronmikroskop har också kunnat visa på förekomst i binjuremärgens celler, 

endotelceller, leverceller och fibroblaster (11). Cellerna som viruset angriper är i 

grunden olika och därför har det varit svårt att definiera en gemensam mekanism som 

viruset använder för att komma in i värdcellen (11).  

 

De receptorer som troligen kan vara inblandade är Niemann-Pick C1 (NPC1), T-cell 

immunoglobulin och mucindomänet, tyrosin receptor kinaser (Axl, Dtk och Mer) och 

”GPI-anchored cell surface expressed folate receptor-alpha” (11). En spridning av 

viruset sker sedan till lymfnoderna, mjälten och levern (11). Patientens 

immunförsvar reagerar med att frisätta TNF-α vilket leder till inflammation (11). Det 
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är också troligen orsaken till en betydande lymfcellsapoptos som i sin tur leder till 

lymfopeni vilket ger patienten sämre förutsättningar för att överleva (11). 

 

Ebolaviruset skapar ett klimat för okontrollerbar spridning och viral replikation 

genom att hämma cellresponsen samt det medfödda och förvärvade immunförsvaret 

(11). Spridningen skapar rubbningar i koagulationskaskaden samt stimulerar 

makrofager att frisätta proinflammatoriska cytokiner vilket i ett terminalt skede av 

EVD kan leda till multiorgansvikt och chock (11). Majoriteten av de smittade 

patienterna utvecklar allvarliga sjukdomssymtom som sedan leder till blödningar, 

disseminerad intravasal koagulation (DIC), som leder till chocksymtom med stor risk 

att patienten avlider (11). Att symtomen varierar mellan individer tros vara kopplat 

till att mängden viruspartiklar och där igenom mängden virusarvsmassa varierar och 

att kroppens egna immunförsvar hämmas olika fort (11).        

 

Med fylogenetisk analys har en skillnad på >57 % nukleotididentitet mellan 

filovirusens två genus, marburg och ebola, kunnat urskiljas t.ex. genom jämförande 

studier av marburgviruset (stam Lake Victoria marburgvirus) och ebolaviruset (stam 

Zaire, Sudan, Reston och Tai Forest) (14). Trots skillnader i nukleotid identitet så är 

ebola- och marburgvirusen bland de mest sjukdomsframkallande virusen vi känner 

till (2). När isolat jämförts mellan olika patienter i enskilda utbrott så har det funnits 

lite eller ingen genetisk variabilitet vilket indikerar att det finns en genetisk stabilitet 

över tid (14). Områden där filovirus är endemiska sträcker sig över Centralafrika 

kring ekvatorn och för Restonviruset även Filipinerna (14). Filoviruset orsakar även 

hemorragisk feber hos primater och är det enda bland mononegavirusen som gör 

detta (14).      

 

Patogenes 

 

Vektor 

 

Små däggdjur har testats under och efter epidemierna i Afrika och specifika 

antikroppar och virusets RNA har identifierats (4). I flygande hundar (fruit bats), 

som inte påverkas av närvaron av Filoviridaes, har virusets antikroppar och RNA 

identifierats i dessa värdar och idag anses flygande hundar vara den naturliga värden 

för viruset (4). Vissa arter av flyghundar kan migrera över 250 mil vilket kan vara 

orsaken till att det uppstått flera avlägsna epidemier som varit fristående från 

varandra (4). Årstiderna och klimatet kan också påverka förekomsten av epidemierna 

då det avbryter flyghundarnas migration och förekomst av specifika antikroppar har 

varierat i schimpanser bosatta i Elfenbenskusten beroende på årstid (4). Ett samband 

mellan starten på epidemierna och torra förhållanden i slutet av regnperioden har 

uppmärksammats av Pinzon et al. (4) Däggdjur som äter frukt är känsliga för 

förändringar i väder och kan ändra sitt beteende vilket kan leda till en ökad 

cirkulation av viruset (4).  
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Vägglöss ingår i stammen leddjur och har identifierats i sängarna på infekterade 

patienter (4). De har tillsammans med andra leddjur undersökts som potentiella 

värdar men alla test har varit negativa (4). Indexfallet vid ett utbrott har i flera fall 

varit mer eller mindre kopplat till jakt eller konsumtion av viltkött i form av 

fladdermöss, antiloper eller apor (4).  

 

Smittvägar 

 

Som andra tropiska sjukdomar så överförs ebolaviruset fritt mellan djur och 

människor, s.k. zoonotiskt egenskap (8). Mellan människor smittar EVD främst via 

tre vägar: nosokomial överföring, kontakt med avliden i samband med förberedelse 

till begravning eller under begravning och i samband med omvårdnad av smittad 

människa (4). Det är inte bara människor som smittas utan även andra djur som ex. 

piggsvin, gorillor och schimpanser (8). Även när djuren är döda så finns viruset i 

deras kött och smittan kan föras vidare om det inte tillagas ordentligt (8).  

 

I blod, bröstmjölk, avföring, saliv, tårar, blodiga kräkningar och sperma har 

ebolaviruset kunnat påvisas (4). Det har inte kunnat spåras i svett eller urin (4). Blod 

och avföring innebär störst smittorisk (2). I bröstmjölk och sperma kan viruset bestå i 

upp till 13 veckor efter att patienten tillfrisknat (4). Det är liten risk att bli smittad 

från handukar, lakan eller kläder från en smittad patient (4). Men viruset kan 

överleva utanför sin värd på ex. lakan eller utrustning i minst två veckor (8). 

Viruspartikeln kan inte smitta via en luftburen mekanism (2). Infektionssmitta som 

uppkommer på sjukhus beror till stor del p.g.a. dålig sterilisering av redskap och 

återanvändning av injektionsmaterial utan att detta steriliserats innan (4, 14). I Afrika 

används traditionella helare vars mottagningsmiljö ofta är infekterad (4).  

 

Studier har visat att personer som lever med en patient som är bekräftat smittad eller 

troligen smittad löper upp till 20 % risk att själv bli smittad (4). Risken ökar då det 

funnits svårigheter i att diagnostisera och sköta de som är sjuka (4). Dödligheten för 

pågående utbrott i Västafrika uppskattas vara 70 % (2). Vid nuvarande utbrott har 

viruset en arvsmassa som till 97 % överensstämmer med det första utbrottet 1976 då 

arten ebola zaire var aktiv (11). 

 

Diagnos 
 

I början av en epidemi av EVD är det svårt att ställa en klinisk diagnos då det finns 

dålig originalitet hos symtomen (4). Då typen av virus kunnat identifieras bör alla 

misstänkta fall hanteras som om de är av hög risk för att på bästa sätt hantera 

epidemin (4). För att diagnostisera en virusinfektion av ebola bedöms vanligen 

symtomen tillsammans med vilka riskfaktorer som patienten utsatts för (2).  

 

Ebolaviruset är sålunda i hög grad patogent och den personal som arbetar med risk 

för att utsättas för smitta, så som sjukvårdspersonal och laboratoriepersonal, arbetar i 

BSL-4 (11). Det finns mer än 50st BSL-4 laboratorier i världen varav majoriteten 
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finns i Europa och USA (9). De kan hantera den biologiska risken och ansvarar för 

att påvisa virusets RNA eller antigener i blodet (2, 4).  

Viruset identifieras m.h.a. enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), 

polymerase chaine reaction (PCR) där nukleinsyror identifieras, isolering av virus 

och förekomst av antikroppar i patientens blod (4). Med PCR kan ebolavirus 

upptäckas inom 3-10 dagar efter att första symtom uppvisats (2). PCR kan även 

användas vid friskförklaring av en patient som tidigare diagnostiserats som positiv 

(2). Ca en vecka efter de första kliniska symtomen kan IgM och IgG antikroppar 

detekteras och koncentrationen av IgG kvarstår flera år efter att sjukdomen avtagit 

(4). Fördelen med detta är att en diagnos kan ställas i efterhand hos patienter som 

tillfrisknat eller utsatts för smittan flera år efter en epidemi (4).      

 

Exponeringen av ebola delas in i hög-risk och låg-risk (4). Som hög risk klassas ex. 

nålstick, slemhinnekontakt med kroppsvätskor, omvårdnadspersonal eller personal på 

laboratorier som hanterar kroppsvätskor från patienter med bekräftad EVD utan 

lämplig skyddsutrustning och delaktighet i begravningsceremonier av patienter från 

områden där epidemin sker utan lämplig skyddsutrustning (4).  Som låg-risk 

exponering räknas boende i samma hushåll som en patient med bekräftad EVD, nära 

kontakt som vid handskakning eller omvårdnad av patient med bekräftad EVD utan 

hög-risk exponering inom sjukvårdsinrättningar (4).     

 

Behandling 
 

I dagsläget finns inget vaccin eller läkemedel som kan användas för att behandla 

infektion orsakad av ebolavirus (4). Under utbrottet 2013-2015 så har experimentell 

behandling använts i form av ZMapp, TKM-Ebola, favipiravir och brincidofovir (2). 

Flertalet vacciner är också under utveckling (2). Ebolaviruset tycks mutera vid varje 

utbrott, likt egenskaper som påvisats av influensaviruset, så vacciner som produceras 

bör vara specifika för aktuellt utbrott (8). Områden som undersöks är: möjlighet att 

ge plasmatransfusioner från patienter som tillfrisknat, användning av monoklonala 

antikroppar, vacciner, nya små molekylära antivirala medel och flera läkemedel som 

inte är antivirala men som visat sig vara verksamma mot ebolaviruset (2). 

 

I akuta fall har vissa nya läkemedel godkänts för behandling efter dialog mellan den 

behandlande läkaren, läkemedelstillverkaren och FDA (United States Food and Drug 

Administration) (2). Att snabba på utvecklingsfaserna av läkemedlet och 

administrera det till patienter utan att ordentliga randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) kunnat genomföras kan leda till allvarliga biverkningar som inte upptäcks då 

de maskeras som symtomer av EVD (15). 

 

Det finns otillräcklig dokumentation om symtomatisk behandling då EVD varit 

sällsynt och resurserna i länderna som drabbats varit begränsade (4). En lindrande 

behandling är vanligast att använda (4). Den består av vätskeersättning med 

sockerlösningar för att återställa kroppens vätskebalans och syrgas om det finns att 
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tillgå (4, 8). En stödbehandling kan också innefatta behandling av infektioner och att 

förhindra att kroppen går i chock (2). Antikropparna som patienten förvärvat under 

sjukdomen består i upp till tio år men det finns inget stöd för att dessa antikroppar 

skyddar för en ny infektion (4). Behandling efter exponering av viruset bör bestå av 

läkemedel som förhindrar viruset från att replikera sig eller passiv immunterapi (4).  

 

Vacciner 

 

Utvecklingen av vacciner är en pågående process (4). Den hämmas emellertid något 

av att det kommersiella intresset är begränsat och att det finns vissa risker för att 

materialet kan användas vid bioterrorism (4). Utvecklingsprocessen blir ännu mer 

komplex då populationen i behov är utspridd vilket leder till högre kostnader (4). 

Två vacciner är under utveckling: Chimpanzee Adenovirus Serotype 3 (cAd3-EBO) 

och Recombinant Vesicular Stomatitis Virus (rVSV-EBO) (2). De är i ett tidigt 

utvecklingsskede för människor men har i djurförsök visat utmärkta effekter i att 

hindra smittspridning av Ebola viruset (2).  

 

Förutom att skapa ett vaccin som kan hämma ebolaviruset så är det viktigt att veta 

vem eller vilka som ska vaccineras då vacciner bör anpassas efter detta (11). Ett mål 

kan vara att vaccinera populationen där utbrottet sker (11). Det finns dock svåra 

logistiska problem då de är spridda över ett större område och det är avlägsna platser 

dit det kan vara svårt att t.ex. leverera kylvaror på ett acceptabelt sätt (11). Ett annat 

alternativ är att vaccinera en population där utbrottet redan skett och på så sätt 

minska spridningen (11). Vaccinet bör ge snabb immunitet med en administration 

och immunitet mot vektorn bör förväntas i vissa fall (11). Sjukvårdspersonal och 

militär population är ett annat mål (11). Vaccinet bör då ge långvarigt skydd med 

brett spektrum mot flera ebolavirus (11). Förvaring av vaccinet är i detta fall inget 

problem men att skapa ett vaccin som är effektivt för flera ebolavirus är en utmaning 

(11). Ett sista alternativ kan vara att vaccinera mellanvärden för viruset som ex. 

grisar (11). Det kan finnas svårigheter i att inkorporera vaccinet i naturlig föda ifall 

vilda populationer ska vaccineras och även en risk för att andra vilda djur kan 

påverkas (11).  

 

Chimpanzee Adenovirus Serotype 3 (cAd3-EBO) 

 

Vid cAd3 används rekombinant adenovirus teknologi för att förebygga 

smittspridning av ebolavirus (2). En fördel är att få människor är immuna mot cAd3 

då det är en ovanlig typ av adenovirus (2). Studier på djur har visat ett 100 % skydd 

mot ebolavirus i upp till 5 veckor och 50 % skydd vid 10 månader (2). Försök på små 

djur har genomförts där de fått vaccinet i förebyggande syfte och som profylax efter 

att de har smittats (2). Överlevnaden var hög vilket indikerar att vaccinet kan vara ett 

alternativ som profylax till människor som är i riskzonen för att bli smittade ex. 

släktingar eller sjukvårdspersonal som hanterar smittade patienter (2). Skyddet är 

dock för kort profylaktiskt för att rekommenderas nationellt (2).  
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Recombinant Vesicular Stomatitis Virus (rVSV-EBO) 

 

rVSV som är attenuerat har i studier visat sig vara en möjlig vektor för influensa 

vaccin, HIV vaccin och marburgvirus vaccin (2). Studier på djur har visat ett 100 % 

skydd mot ebolavirus i upp till 4 veckor efter att en singeldos av vaccinet har 

administrerats (2).  

 

Behandling med antikroppar 

 

ZMapp 

 

ZMapp består av tre humaniserade monoklonala antikroppar (c13C6, c2G4 och 

c4G7) vars mål är tre av ebolavirusets glykoprotein epitop (11, 16). ZMapp tillverkas 

i tobaksplantor och används i nödfall även om den är i en tidig fas av utveckling (2). 

Det saknas data om effektivitet och säkerhet för både människor och djur (2). Studier 

på makakapor med konstaterad EVD som fått ZMapp har emellertid visat goda 

resultat med hög överlevnad (2). Det har också visat sig vara effektivt som 

behandling i upp till fem dagar efter infektion (17).  

 

Begränsningar finns i samband med framställningen som inte varit anpassad för en 

massproduktion, något som forskare nu försöker överkomma genom att öka 

kvantiteten av tobaksplantorna och undersöka andra alternativa framställningssätt 

(2). Fram till september 2014 hade sju patienter fått ZMapp som en sista utväg, fem 

av dem överlevde (16). Amerikanska regeringen har bidragit med finansiering till 

tillverkaren av ZMapp för att skynda på utvecklingen av läkemedelet (16).      

 

Behandling med transfusion 

 

Transfusion av blod eller plasma från patienter som tillfrisknat från EVD är något 

som WHO konstaterat ska kunna användas vid behandling av svårt sjuka patienter 

(2). I en studie 1995 som genomfördes i DRK behandlades åtta patienter som 

infekterats med EVD med blodtransfusion av fem patienter som tillfrisknat från EVD 

(18). De åtta som behandlades hade alla liknande symtom med de övriga patienterna 

som smittats med EVD under epidemin (18). Blodet som donerades innehöll IgG 

antikroppar men inte virusets antigen (18). Sju av patienterna överlevde vilket är en 

betydligt högre överlevnad än den generella i epidemin som låg på ca 20 % (18).  

 

En påverkande orsak kan vara att patienterna som behandlades fick betydligt bättre 

omvårdnad än övriga i initiala fasen av epidemin (18). Viss problematik finns med 

transfusion då majoritet av smittade patienter finns i Västafrika där infrastrukturen är 

av låg kvalitet och det finns begränsat med resurser som kan samla in och undersöka 

blodet från patienter som blivit friska på ett säkert sätt (2). Det finns även en 

begränsning i att blodtypen måste stämma överens mellan mottagare och donator (2).  
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Antiviral behandling 

 

Det finns för närvarande inga godkända antivirala behandlingar men brincidofovir 

och TKM-Ebola är två läkemedel som visat effekt in vitro mot ebolaviruset (2). FDA 

har godkänt båda läkemedlen för behandling vid nödsituation (2). En ökad 

produktion av läkemedlet bör inte vara några problem då de är små molekyler (2).  

 

Brincidofovir (CMX-001) 

 

Brincidofovir är ett oralt lipidkonjugat av cidofovir som godkänts för användning vid 

nödsituation i oktober 2014 (2). Än så länge har fem patienter i USA behandlats (2). 

Läkemedlet är utformat som ett lipidkonjugat för att minska den systemiska 

exponeringen av cidofovir samt minska halveringstiden och de renala bieffekterna 

(2). Brincidofovir var vid utbrottets början i fas 3 studier för andra indikationer och 

effekten mot Ebola, som är ett RNA virus, är oväntad (2). Flera studier pågår dock 

för att utreda effekten av brincidofovir vid virussjukdomar orsakade av olika DNA 

virus (2). Det innefattar herpes virus, orthopoxvirus, adenovirus, polyomavirus och 

papillomavirus (2). Då pågående studier fanns redan innan utbrottet så bör 

produktion av läkemedlet inte vara något problem (2). Det finns inga publicerade 

data som tar upp effektivitet eller säkerhet vid användning av brincidofovir vid 

behandling av ebola (2). Biverkningar som noterats vid behandling med 

brincidofovir är främst relaterade till GI-kanalen ex. magsmärta, gastrisk reflux, 

diarré och illamående (2).  

 

Favipiravir (T-705) 

 

Favipiravir har studerats för att behandla säsongsinfluensa i USA (2). Det har även 

visat effekt mot arenavirus och bunyavirus som har en koppling till sjukdomar 

liknande hemorragisk feber (2). Favipiravir är en nukleotidanalog som administreras 

oralt och blir en aktiv metabolit genom att konverteras av patientens enzymer (2). 

Den aktiva metaboliten inhiberar virusets RNA-beroende RNA polymeras (2). En 

annan effekt av favipiravir är att den inkorporeras i virusets RNA och orsakar 

mutationer som dödar viruset (2).  

 

Effekt av favipiravir mot Ebolavirus infektion har kunnat påvisas i både små 

cellodlingar samt vid behandling av små djur (2). En sjuksköterska i Frankrike med 

EVD fick en oral behandling och blev framgångsrikt botad (2). Då sena studier av 

läkemedlet pågår så bedöms en eventuell efterfråga av favipiravir kunna tillgodoses 

(2). 

 

TKM-Ebola 

 

TKM-Ebola är ett nytt läkemedel som enbart finns i intravenös form (2). Under 

nuvarande epidemi av Ebola har FDA godkänt läkemedlet för användning vid 
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nödsituation (2). Det är ett ”small interfering RNA” (siRNA) som påverkar 

proteinerna L, VP35 och VP24 (2). På så sätt hämmas interferonresponsen från 

patienten (VP35 och VP24) samt transkriptionen och replikationen av virusets 

genom (L och VP35 är polymeraskomplex) (2). Studier genomförda på makaker har 

visat goda resultat i tillfrisknad från EVD men då det finns begränsat med 

effektivitets och säkerhetsdata så bör behandling med TKM-Ebola ske efter ett 

övervägande av riskerna och fördelarna (2).  

 

AVI-7537  

 

AVI-7537 är ett s.k. ”antisense RNA” som verkar genom att hämma proteinet VP24s 

mRNA i ebolaviruset vilket stärker interferonsignaleringen hos patienten och 

avbryter virusets replikationscykel (2). Detta bör resultera i att patientens 

immunförsvar återställs (2). Studier har genomförts på både makaker och människor 

men fler behöver göras för att säkerhet och effektivitet ska kunna fastställas (2).  

 

BCX-4430 

 

BCX-4430 är en nukleosidanalog som har brett spektrum med effekt mot både 

marburg- och ebolavirus (2). Intracellulärt så fosforyleras adenosinanalogen BCX-

4430 till en form av trifosfat som inte inkorporeras i DNA eller RNA som tillhör 

däggdjur (2). Läkemedlet verkar genom att indirekt hämma RNA polymeras aktivitet 

vilket avbryter virusets transkription och replikation (2).  

 

Lamivudin  

 

Lamivudin är tidigare godkänt för behandling av hepatit B virus samt HIV (2). Det är 

en cytosinanalog som verkar genom att orsaka avbrott i DNA syntesen i samband 

med en HIV infektion (2). Det finns dock inga studier genomförda som utvärderar 

Lamivudins effekt vid behandling av ebolavirus (2). En doktor i Liberia har 

behandlat 15 patienter med bekräftad EVD varav 13 överlevde (2).  

 

Godkända läkemedel av FDA med antiviral aktivitet  

 

Klorokin 

 

Klorokin används vid behandling av malaria men tros också kunna användas för att 

hindra ebolaviruset från att gå in i värdcellerna (2). Den verkar genom att agera mot 

faktorer som är ansvariga för detta ex. intracellulär sortering av membranblåsor, 

initiering av endosom-membran fusion och endosomens pH (2). Klorokin har i 

studier visat sig ha in vitro effektivitet mot ebolaviruset och även försök på 

cellkulturer och små djurmodeller har gett överlevnadsresultat på 80-90 % (2). 

Studier på människor har genomförts vid behandling av chikungunya- och 
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denguevirus, där har dock inte klorokin kunnat påvisa någon förkortning av 

sjukdomsförloppet eller ökat överlevnaden (2).  

 

Katjoniska amfifiler 

 

Dronedaron, amiodaron, verapamil, toremifen och clomifen har alla uppvisat 

egenskaper för att hindra ebolaviruset från att gå in i värdcellerna vid in vitro försök 

och försök med små djur, dock med varierande resultat (2). Molekylerna inducerar 

en fenotyp kvar av Niemann-Pick C proteinet vilket hindrar viruset från att gå in i 

makrofager, monocyter och dendritceller som alla är viktiga platser för virusets 

replikation (2). Då virusreplikationen hämmas får patientens egna immunförsvar en 

chans att kontrollera infektionen (2). Läkemedlen är främst aktuella som behandling 

då patienten infekterats och behandling med vacciner eller antivirala läkemedel inte 

finns tillgänglig (2).  

 

Statiner 

 

Statiner har flera immunadapterande och antiinflammatoriska effekter och tros kunna 

vara ett användbart läkemedel vid EVD då de i nya studier visat en effekt vid 

behandling av sepsis som är en följdsjukdom (2). De minskar också mängden 

trombin och vävnadsfaktor (FIII), ökar aktiveringen av trombomodulin samt minskar 

klyvningen av fibrinogen vilket kan vara fördelaktigt hos patienter med svår EVD 

(2). Åsikterna går dock isär om statiner höjer överlevnaden vid sepsis eller inte (2).     

 

 

MATERIAL OCH METODER  
 

Då ämnet är aktuellt har få vetenskapliga artiklar kunnat användas i resultatet. Den 

senaste informationen har inhämtats via WHO och CDCs respektive hemsidor 

mellan 23/2-9/3 2015. Organisationerna är de som har omnämnts mest frekvent i 

majoriteten av artiklarna jag studerat.  

 

 

RESULTAT  
 

 

För att förhindra och kontrollera smittan av ebolaviruset så krävs en kombination av 

åtgärder som inkluderar övervakning och dokumentation av kontakter, bättre kontakt 

mellan sjukvård och myndigheter, säkra begravningar, väl fungerande laboratorier 
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och ett samhälle som engagerar sig (19). För att effektivt minska mänsklig överföring 

bör befolkningen i områdena som kan drabbas informeras om riskfaktorerna (19).  

 

Ett engagemang från människorna i de områdena som drabbas är absolut nödvändigt 

för att utbrotten ska kunna kontrolleras (19). Det är viktigt att människorna som 

drabbas förstår och följer åtgärdsföreskrifterna för att utbrottet ska kunna 

kontrolleras (20). Risken för ett utbrott kan minskas genom att minska risken för 

överföring mellan människa och djur, människa och människa samt vidta åtgärder 

för att förebygga utbrottet (19).  

 

Majoriteten av de rapporterade fallen av EVD har varit begränsad till 

landsbygdsområden vid tidigare utbrott medan den i det senaste utbrottet nått alla tre 

huvudstäderna i Liberia, Sierra Leone och Guinea och på så sätt har viruset kunnat nå 

fler människor på mindre tid (20). Sjukhus eller vårdcentraler har tidigare varit i 

centrum för initial och ökad smitta av viruset medan överföring i samhället varit 

sekundär, med undantag för begravningar (20).  

 

 

Faktorer som påverkat smittspridningen av viruset 
 

Avsaknad av beredskap 

 

De länder i Västafrika som inte tidigare drabbats av EVD har varit dåligt förberedda 

på att hantera en epidemi av den storlek som det har varit (20). Det har brustit från 

identifiering av tidiga fall till samordning av motåtgärder för att stoppa epidemin 

(20). Hela nationen stod handfallen då befolkningen inte förstod vad som skett, 

läkare och laboratorier hade inte tidigare diagnostiserat patienter/prover och 

myndigheterna hade inte kunnat föreställa sig det ekonomiska och sociala kaos som 

skulle uppstå (20). Ebolaviruset i nuvarande utbrott har utmanat tidigare antagande 

då det agerat annorlunda än vid tidigare utbrott i övriga Afrika (20). Viruset har varit 

känt men kom nu i en ny form där svårspårad och snabb spridning gynnats (20). 

 

Dålig infrastruktur 

 

Västafrika har varit ett krigsdrabbat område och Guinea, Liberia och Sierra Leone är 

bland de fattigaste länderna i världen (20). Det har resulterat i en befolkning som är 

ung och utan utbildning samt en hälso- och sjukvård som är haltande (20). Transport 

av patienter till sjukhus, provtagningar, kommunikation och utbildning om 

sjukdomar och alarm försenas som ett resultat av att telekommunikation, vägar och 

transportmedel har försvagats i alla tre länderna (20). Landsbyggden är extra utsatt 

(20).  
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Stor rörelse över gränserna  

 

I Västafrikanska familjer är släkten ofta spridd över flera länder vilket främjar rörelse 

över landsgränserna (20). Även fattigdom driver många människor över gränserna 

varje dag i jakt på arbete och mat (20). I den Afrikanska kulturen är det vanligt att 

vilja dö och begravas nära sin släkt vilket också ökar rörelsen över gränser och bidrar 

till en hög smittorisk (20). Övermobiliteten för med sig två problem: 

kontaktspårningen blir svår att genomföra och ett land som har fått kontroll på 

smittan är attraktivt för sjuka patienter att resa till (20).  

 

Vårdresurser  

 

Redan innan utbrottet fanns det så få som 1-2 läkare per 100 000 människor i de mest 

drabbade länderna och sedan utbrottet startat har de minskat ytterligare (20).  I slutet 

av 2014 hade ca 700st av vårdpersonalen blivit smittade och hälften avlidit (20). 

Smittan inom vårdpersonal minskade initialt men har åter igen ökat i slutet av 2014 

(20).  

 

Det kan bero på att personalen är utarbetad och gör misstag och när faran ansågs vara 

över började de släppa på den mest basala hygienen (20). Brister i deras personliga 

skyddsutrustning, okända källor till exponering i sjukhusmiljön och otillräckliga 

rutiner vid sanering kan vara några av flera potentiella källor till exponering som 

vårdpersonalen utsätts för (21). Viss vårdpersonal har följt säkerhetsföreskrifterna 

väldigt noggrant men ändå blivit smittade när de rört sig i samhället (20).  

 

Försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas av sjukvårdspersonal även om patienten fått en 

diagnos som inte är ebola (19). Det innefattar säkra injektioner, basal handhygien, 

respiratoriskt skydd, säkerhetsutrustning och rutiner för säkra begravningar (19). För 

sjukvårdspersonal som vårdar en patient som diagnostiserats med EVD bör 

ytterligare skyddsåtgärder vidtas så som ansiktssköld/skyddsglasögon, sterila 

handskar, en lång skyddsrock och rutiner för att undvika kontakt med kroppsvätskor 

eller blod på lakan eller kontaminerade ytor (19). Även människor som hanterar 

ebolaproverna på laboratorier utsätts för en stor risk och bör vara tränade och ha 

tillgång till rätt utrustning (19).  

 

Uppförande och kultur   

 

Kultur i Afrika är djupt rotad och vinner alltid över tekniska försök att hålla viruset 

under kontroll, därför är det viktigt att implementera det tekniska i samråd med att 

respekt visas mot kulturen (20).  

 

Begravningskulturen, då stora delar av släkt träffas för att ta farväl av den avlidna, är 

i Västafrika en utmärkande hög-risk faktor vilket också stämmer väl överens med 

tidigare utbrott (20). En uppskattning av Hälsovårdsmyndigheten i Guinea och WHO 
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i Sierra Leone uppger att så mycket som 60-80 % av de som smittats har en koppling 

till begravningsprocesser (20).  

 

Ebolavirusets spridning underlättas av medkänslan som finns traditionellt rotad i den 

Västafrikanska befolkningen (20). Samhället går ofta ihop för att vårda de som blivit 

sjuka och ge de som avlidit ett värdigt slut (20). Medlidande har också funnits hos 

oskyddad vårdpersonal som i vissa fall har försökt hjälpa patienter akut i väntrum 

eller i närhet av sjukhuset och på så sätt själva blivit utsatta för viruset (20).   

 

Traditionella helare 

 

En allmän hälso- och sjukvård med dålig tillgänglighet har banat väg för 

självmedicinering och traditionella helare som förstahandsval för många fattiga i 

Afrika (20). En koppling har i många fall kunnat göras mellan en ökning av nya fall 

och kontakt med helare (20). Befolkningen upplevde att sjukhus hade ett 

avskräckande utseende med murar och taggtrådar samt att de var källan för 

smittspridning och död vilket också har bidragit till att sjuka inte sökt traditionell 

sjukvård i ett tidigt skede utan istället vänt sig till helare (20). 

 

Motstånd mot kontrollinsatser  

 

Missuppfattningar och rädsla för ebola har skapat motstånd i samhället och många 

har vägrat inse att viruset är äkta vilket har mångdubblat antal sjuka (20). 

Befolkningen har levt och jagat i samma ekologiska områden under lång tid och har 

aldrig tidigare upplevt en sjukdom som EVD vilket bidrar till misstron (20). Sjuka 

människor har tagits till sjukhus av vårdpersonal i skyddsutrustning som talar ett 

annat språk och få har återvänt samtidigt som avspärrningar och feberkontroller har 

införts (20).  

 

Logistiken har myndigheterna haft svårt att hantera vilket resulterat i att avlidna legat 

i väntan på att bli hämtade i upp till en vecka (20). Det har skapat en misstro bland 

befolkningen då de följt myndigheternas råd som de själva sen inte lever upp till 

(20). Militären har genomfört begravningar effektivt och säkert men i samband med 

det har värdighet och kulturella traditioner kopplat till begravningsprocessen gått 

förlorad (20).  

 

Myndigheternas försök att kontrollera utbrottet har ytterligare försvagats av att 

sjukvårdspersonal och begravningsansvariga har strejkat (20). Strejkerna har uppstått 

då de i vissa fall blivit ombedda att bortse från säkerhetsrutiner eller inte fått betalt 

under längre tid för det riskfyllda arbetet de genomför (20).    

 

Inhemsk vårdpersonal som arbetar med att ta hand om patienter med EVD förtjänar 

respekt och stolthet då de arbetar i en ofta osäker miljö utan att få lön utbetald i tid 

(22). Istället möts många av fördomar och riskerar att bli utstötta av samhället då de 

associeras med Ebola (22). Smittorisken är som högst hos sjukvårdsinrättningar, 
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helare och apotek vilket tyder på att extra ansträngningar behöver vidtas där för att 

öka säkerheten för både personal och patienter (22).  

 

Förtvivlan och hopplöshet i samhället har ökat  

 

Hälsomeddelande från myndigheterna vid starten av utbrottet lade väldigt stor vikt på 

att sjukdomen var dödlig och saknade vaccin, läkemedel eller behandling (20). Det 

resulterade i en motsatt effekt hos befolkningen och ett skyddande beteende 

anammades inte (20). Familjerna till de som blev sjuka tolkade det som att en dödlig 

utkomst var näst intill oundviklig och valde till stor del att hellre vårda dem i hemmet 

nära sin familj (20). Kommunikation mellan hälsocenter/sjukhus och den sjuka 

patientens familj har varit bristfällig och det har ökat motståndet att ta kontakt med 

myndigheterna vid sjukdom (20). 

När antal sjuka ökade så fylldes sjukhussängarna och även om familjerna till de sjuka 

till slut insett att det innebar en hög risk för dem att behålla patienten hemma så har 

de i vissa fall inte haft ett annat val (20). I vissa byar har de fortsatt att gömma undan 

sjuka patienter hemma även om det nu finns plats på sjukhus (20). Orsaken till detta 

är okänd men troligen finns fortfarande en stigmatisering kring EVD (20). Genom att 

testa de som avlidit av misstänkt EVD kan det bekräftas eller förnekas och vissa 

familjer kan begrava sina släktingar enligt de kulturella traditioner de är vana vid 

(20). På så sätt frias familjerna från utfrysning av samhället runt omkring dem (20). 

För att bekämpa fördomarna mot EVD så lämnar vissa sjukvårdsinrättningar ett 

certifikat till patienter som tillfrisknat för att visa att de inte utgör någon fara för 

familj och vänner (22). 

 

Andra sjukdomar mörkar EVD 

 

Kolera, malaria och lassafeber är sjukdomar med hög incidens i Västafrika och 

liknande initiala symtom som EVD vilket gör sjukdomen svårupptäckt (20). Liberia, 

Sierra Leone och Guinea är alla länder med hög risk för malariainfektion (23). Då 

tillgång till sjukvård kraftigt minskat i samband med ebola utbrottet så har risken för 

smittspridning och dödlig utgång i malaria ökat vilket även bidragit till att förvärra 

den pågående hälsokrisen (23). Patienter kan vara infekterade med både malaria och 

ebola samtidigt så därför bör inte ebola uteslutas enbart för att patienten testats 

positiv för malaria (23).  

 

Analyser av viruset har visat att det är en ny genetisk form av arten ebola zaire som 

inte påträffats i tidigare utbrott (20). Det Västafrikanska viruset har ett annat kliniskt 

tillvägagångssätt vilket lett till ett annat förlopp av sjukdomen än tidigare (20). 

Transmission, tid patienten smittar och andel som avlider till följd av viruset är dock 

oförändrade (20). Virusets genom förändras relativt snabbt och om epidemin 

forsätter i samma takt som innan så finns en chans att viruset anpassar sig efter 

människan (20).     
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Svårare logistik med större geografisk utspridning 

 

Vid tidigare utbrott av ebola och marburg har spridningen varit begränsad till ett litet 

område (20). Logistiken som WHO, Médicins sans Frontieres (MSF, Läkare utan 

gränser) och CDC har bidragit med i form av material och vårdpersonal kunde vid 

tidigare utbrott ordnas inom veckor/månader (20). Den internationella hjälpen i 

pågående utbrott har snabbt urlakats då det geografiska området som drabbats är 

större (20). Att smittspridningen verkat dö ut men senare blossat upp igen har också 

ytterligare tärt på resurserna (20).  

 

Det pågående utbrottet har visat att en nationell och internationell kapacitet att agera 

mot allvarliga, utdragna och geografiskt spridda hälsokriser saknas (20). Storleken på 

hjälpen som behövdes var överväldigande för WHO och myndigheterna i de länder 

som drabbats (20). Virusets agerande tillsammans med logistik och ytterligare 

faktorer skapar ständigt nya förutsättningar och konventionella metoder för att stoppa 

utbrottet har fått omvärderas (20). 

  

Resurserna räcker inte 

 

När ett utbrott startar så agerar WHO genom att bl.a. hjälpa till med övervakning, 

kartläggning av kontakter, starta upp laboratorier, infektionskontroll, logistik samt 

utbildning av sjukvårdspersonal (19). När utbrottet startade fanns ingen 

skyddsutrustning som var anpassad för att skydda mot Ebolaviruset (20). Befintlig 

skyddsutrustning som donerats har kvalitetsgranskats av WHO och tillverkning av 

livsnödvändig utrustning produceras löpande för att försöka möta behovet (20).  

 

Trots att flera organisationer gått samman och överskridit sina normala 

arbetsområden så har inte hjälpen varit tillräcklig under större delen av utbrottet (20). 

Störst brist har funnits hos läkarteam som ansvarar för vårdinrättningar (20).  

 

Varningstecknen som världen inte uppmärksammade 

 

2009 utbröt en pandemi p.g.a. H1N1 influensan (24). The Internal Health 

Regulations (IHR) utsåg 2010 en granskningskommitté för att utvärdera den respons 

som uppstått och bedöma hur väl förberedda vi är världsomfattande (24). 

Rekommendationerna omfattade en ökad mobil etablerad arbetsstyrka, en fond för att 

snabbt kunna agera på folkhälsokriser, ett löpande utvärderingsprogram och en 

ambition om mångsidig forskning (24).  

 

Tyvärr hade inte världens länder följt dessa rekommendationer innan det pågående 

ebola utbrottet (24). Kommittén meddelade i november 2014 att endast en tredjedel 

av WHOs medlemsstater har den grundläggande förmågan med laboratorier, 

övervakning och datahantering för att fullfölja sina åtaganden till IHR (24). 
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Dedikerade forskare, farmaceutiska industrins vilja att hjälpa till och det 

internationella samhällets genorositet har bidragit till att mildra nederlaget något 

(24). Den största utmaningen kvarstår dock i att få tillräckligt med erfaren 

sjukvårdspersonal som kan hjälpa till på plats (24).   

 

Lärdomar från utbrottet 2013-2015 

 

De två orsakerna som främst bidragit till att utbrottet 2013-2015 har fått leva vidare 

så länge är att viruset är starkt sjukdomsframkallande samtidigt som befolkningen i 

de drabbade länderna upplevt en stor rädsla och missuppfattning kring viruset vilket 

främjat ett beteende som innefattar höga risker (22). Så länge ingen förändring sker i 

beteendet bland befolkningen så kommer viruset att finnas kvar med en oändlig 

möjlighet att infektera nya personer och sätta åtgärder för minskad smittspridning på 

prov (22). För att bekämpa viruset på effektivast sätt bör virusets förekomst 

begränsas till så få geografiska platser som möjligt där kontaktsmitta kan övervakas 

och viruset kan bekämpas tills utbrottet dör ut (22). Kulturen är en viktig del av 

samhället och bör involveras i bekämpningen då det finns många fördelar att vinna 

med detta (22). 

 

Guinea, Liberia och Sierra Leone har alla ett svagt sjukvårdssystem som inte kan stå 

emot en plötslig katastrof oavsett om det är ett epidemiskt virus eller en 

naturkatastrof (22). När sjukvården kollapsat slutade människor söka vård för andra 

sjukdomar som ex. malaria (22). Fler än nödvändigt dog som en följd av detta (22). 

På grund av rädsla stängdes gränser, skolor, flygbolag, butiker och marknader (22). 

Snabbt förändrades den hälsorelaterade krisen till en social, ekonomisk och 

säkerhetskris vilket gav konsekvenser nationellt och internationellt (22). En sjukvård 

bör vara byggd på stabilitet, motståndskraft och ekonomisk sund för att stå emot de 

prövningar som testar den (22).  

 

Uppmärksamhet och förberedelse (vilket inkluderar beredskap att behandla tidiga fall 

som om de vore av nationellt krisläge) har i Senegal, Nigeria och Mali gett dem 

möjlighet att besegra viruset innan det fått fäste i befolkningen (22). 

 

Et sammarbete mellan kontaktspårning av viruset, snabb diagnostisering och bra 

snabb behandling krävs för att smittspridningen optimalt ska minimeras (22). Om 

sjukvårdspersonal följer rutiner och kontroller för att minska spridningen så är 

skyddet ändå enbart partiellt om inte övriga samhället går samman och vidtar de 

åtgärder som myndigheterna informerar om (22). 

 

Grunden till att åtgärderna som ska minska smittspridningen ska lyckas börjar med 

att samhället engagerar sig (22). Flera faktorer så som säkra begravningar, 

kontaktspårning, följsamhet med skyddsåtgärder och anmälan om symtom är 

beroende av ett samhälle som samverkar (22). Att enbart ordna med tillräcklig 

sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar räcker inte om samhället inte kan 

motiveras till att följa rekommendationer som förmedlats (22).   
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DISKUSSION  

 

Syftet med mitt arbete var att redogöra för tidigare och pågående utbrott av ebola och 

undersöka vilka faktorer som bidragit till att epidemin 2013-2015 inträffat och fått 

stora proportioner i Västafrika. Till mitt resultat har jag haft information från WHO 

och CDCs hemsidor som källor. De är organisationer som finansieras via bidrag från 

medlemsländer, myndigheter och privata bidragsgivare. Det medför risken att 

informationen påverkas då de vill visa upp bra resultat på deras arbete samt förstärka 

behovet av sin existens. De är antagligen inte så benägna att kritisera styrande makt i 

länder där de verkar, baserat på att de är bidragsgivare eller att organisationen då kan 

nekas tillgång till landet. Den information som visas på WHO och CDC hemsidor 

har troligen inte genomgått peer review innan publikation vilket försämrar 

trovärdigheten och ökar risken för att felaktig information förmedlas.   

 

Varför har utbrottet 2013-2015 blivit större än tidigare utbrott? 

 

Att det pågående utbrottet i Västafrika fått så stora proportioner har inte bara en 

orsak utan är en kombination av olika faktorer som både varit påverkningsbara och 

inte. Enligt WHO är befolkningen i de drabbade länderna en av nyckelorsakerna till 

att utbrottet kunnat bli mycket större än tidigare samtidigt som genotypen av viruset 

varit av den dödligaste arten, ebola zaire. Tittar man bakåt i tiden på tidigare utbrott 

så är ebola zaire den art som förekommit mest frekvent och som orsakat majoriteten 

av de största utbrotten tidigare. Så att det var den arten som skulle orsaka det absolut 

största utbrottet någonsin var inte så överraskande.  

Engagemang från befolkningen kan åstadkommas genom att utveckla övergripande 

kampanjer som är kulturanpassade och rimliga för befolkningen att förstå (19). 

Samhället visade mindre motstånd mot förändringar vid tidigare utbrott då lokalt 

förankrade personer deltagit som frivilliga i ex. begravningssamordning (20). 

I en studie av Camacho et al. antyds att det funnits en chans på ett par procent att 

även tidigare utbrott kunde blivit så stora så att över 1000 personer blev drabbade 

(3). Trolig anledning till att utbrottet 1976 inte blev så stort var bl.a. att 

smittspridningen inte fortsatte till flera större städer (3).  

 

Enligt Chippaux cirkulerar troligen Ebola viruset i en vektor som har få kontakter 

med människor då utbrotten varit små och spridda tidigare (4). Att skogen skövlas så 

att människor kan röra sig över ett större område kan vara en orsak till att utbrotten 

blivit allvarligare och att frekvensen ökat (4). Vilket skulle vara troligt då ökad 

exploatering av skog och mark skett i ökad takt. Jakt och gruvdrift är andra orsaker 

till en ökad kontakt mellan vektorn och människor vilket lett till att fler blivit sjuka 

(25). Även Polonsky et al. tror att en ökad frekvens av utbrott sannolikt beror på en 

ökad kontakt mellan vektorn och människor i kombination med en ökad bevakning 

samt en ökad prevalens och kvantitet av viruset i vektorn (25).  
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Aktiviteter som Polonsky et al. föreslår för att stävja och förstå utbrotten berör ökad 

bevakning av utsatta områden, inrättning av speciella avdelningar på sjukhus i närhet 

av utsatta områden som kan spärras av vid utbrott samt förbättrad och snabbare 

diagnostik (25). Polonsky föreslår även studier där befolkning i områden som är 

utsatta testas för antikroppar mot EBV, ökade studier för att hitta den naturliga 

vektorn och då kunna förstå smittspridningen bättre samt jämförelsestudier mellan 

områden som drabbats av flera epidemier med områden som bara haft enstaka 

epidemier (25). 

 

Enligt Labouda och Leroy så skilde sig den initiala sjukdomsbilden i detta utbrott 

från tidigare utbrott (26). Den var inte associerad med systemisk blödning vilket 

resulterat i att en tidig diagnostisering av Ebola försenats (26). Fler människor hade 

hunnit exponeras och infekteras vilket var fördelaktigt för spridningen av EVD (26). 

De bedömer att den största orsaken till att utbrottet berört så många människor är den 

enorma påfrestningen på hälso- och sjukvården som inte kunnat hantera 

omvårdnaden av infekterade människor på ett korrekt sätt (26).  

Guinea, Liberia och Sierra Leone har lättillgängliga vägar mellan länderna vilket 

bidrar till att det blir svårt att realisera åtgärder nödvändiga för att hindra 

befolkningarna från att röra på sig och stoppa spridningen (26).  

Virolog och epidemiologisten Ray Arthur anser att en anledning till att utbrottet i 

Uganda 2000 stoppades snabbt var landets direkta kontakt med WHO istället för att 

söka internationella resurser som länder i tidigare fall gjort (27). WHO hjälpte till 

med att starta ett laboratorium på plats samt engagerade experter och skaffade fram 

utrustning (27). De startade även en internationell fond för bistånd så att utbrottet 

skulle kunna bekämpas (27). Laboratoriet gav dem möjlighet att snabbt diagnostisera 

och identifiera de som var smittade med EVD och på så sätt isolera dem så att 

smittan inte ökade okontrollerbart via sjukhus som den gjort i tidigare utbrott (27).   

 

Vem bär ansvaret och skulden? 

 

I många av artiklarna jag läst som berör ebola och dess spridning så finns ofta en 

koppling mellan sjukhus och dess personal och en ökad spridning av viruset. I ett av 

de första dokumenterade utbrotten så tror man att indexfallet smittades via en 

injektion på sjukhus. Sjukhuspersonalen hade vid det tillfället en ransonerad mängd 

sprutor och nålar som de enbart rengjorde genom att skölja dem i varmt vatten. 

Frågan är ju här om det är sjukvårdspersonalens ansvar som kanske inte följer rutiner 

då det finns ont om material och eventuellt tid och personal. Eller om det är styrande 

makter i landet som ansvarar för att tillräckligt med personal kan utbildas och 

rekryteras samt att de får den utrustning som behövs för att kunna utföra ett så säkert 

arbete som möjligt.  

Menzel poängterar faran med att sjuksköterskor i vissa fall använts som syndabockar 

för misstag i att följa CDCs rekommendationer istället för att undersöka om 
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protokollet som utformats har brister (28). Könsstereotyper om kvinnor som kopplas 

till egenskaper som svaghet och passivitet kan leda till att sjuksköterskor anklagas 

för fel som egentligen är maktspel och systemfel (28). Politiska krav på karantän av 

sjuksköterskor som återvänder från att ha hjälpt till i Ebola drabbade länder spär 

ytterligare på stigmatiseringen kring sjuksköterskorna och deras familj (28). Istället 

för att bestraffa och anklaga dem bör deras kunskap uppmuntras till att delas och 

användas till att i samråd med hälsostyrelser utveckla instruktioner som fungerar i 

verkligheten (28).   

 

Ska det ske en satsning på utbildning eller infrastruktur? 

 

I de flesta faktorerna kan en klyfta mellan myndigheter och befolkningen utläsas. 

Kulturen som är en stor del av samhället har inte integrerats i de kontrollåtgärder 

som vidtagits för att försöka behärska smittan. En anledning till detta är möjligen att 

beredskapen inför hälsokrisen varit dålig av de länder som drabbats hårdast. 

I början av 2015 gick WHO ut med rekommendationer om en ny reaktionsplan (22). 

Målet är en nollvision som bygger på kunskap från tidigare utbrott i kombination 

med nya strategier för att bekämpa utbrottet (22). Motstånd från samhället bör 

uppmärksammas och åtgärdas direkt genom att bl.a. stamledare, samhällsledare och 

andliga ledare inkluderas i planerna för hur utbrottet ska kontrolleras (22).  

 

Att en stor del av befolkningen har en låg utbildning och inte kan läsa eller skriva är 

ett enormt hinder för myndigheterna att överkomma. Det skapar en omöjlig miljö för 

befolkningen att kunna bedöma vilken information som är sant och inte. De har inte 

fått rätt förutsättningar för att kunna agera rätt. Många lever i byar långt ifrån 

storstäderna och deras verklighet består av familjen, samhället och i många fall 

helare. De har kanske inte tidigare haft någon större kontakt med det civiliserade 

samhället men ska nu helt plötsligt följa deras rekommendationer, gå till deras läkare 

och överge sina traditioner. 

Jag tror att i ett långt perspektiv behövs satsningar på både utbildning och 

infrastruktur men i ett kort perspektiv så behöver en allmän utbildning av 

befolkningen över större delar av länderna vara prioriterat. Det kommer att gynna 

myndigheterna som når fler personer direkt och blir trodda när de går ut med 

information och det gynnar den enskilda personen som får en förståelse för vad för 

åtgärder som behöver vidtas för att inte bli sjuk.  

 

Innovation bör uppmuntras när det är möjligt (22). I Mali startades ett samarbete med 

läkarstudenter som haft utbildning i epidemiologi för att öka antal människor som 

kunde bidra i arbetet med kontaktspårningen (22). Det är också ett bra exempel på 

hur kulturen respekteras då landets befolkning är de som håller liv i kunskapen om 

viruset långt efter att de utländska läkarteamen lämnat länderna (22).  
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Sjukvården i de drabbade länderna var knapphändig innan utbrottet och har blivit 

ännu sämre i och med den belastning som utbrottet inneburit. Den behöver 

återuppbyggas och en plan över lång tid bör upprättas där nationella och 

internationella myndigheter är involverade (22). Infrastrukturen med 

telekommunikation som inte fungerar, dåliga eller inga vägar och en avsaknad av 

transportmedel har flera konsekvenser för befolkningen. Telekommunikationen 

minskar i det korta loppet möjligheten till snabb spridning av information och i ett 

längre perspektiv så är det en av de bidragande faktorerna till att utbildningsnivån är 

väldigt dålig i de drabbade länderna. Inbördeskrig har resulterat i en ung outbildad 

befolkning. Nu behöver länderna satsa på att utbilda ny sjukvårdspersonal som kan ta 

vid när den internationella hjälpen slutar. Det kommer antagligen inte bli lätt att 

rekrytera sjukvårdspersonal då stor del av smittan spridits just på 

sjukvårdsinrättningar och stora problem uppstått i samband med betalning av löner.  

 

Sjuka söker inte hjälp p.g.a. rädsla för att bli smittade av ebolaviruset eller för att 

stöd och hjälp inte finns att tillgå (22). Samhällets tilltro till vården var låg redan 

innan men har sedan utbrottet blivit ännu sämre (22). Att snabbt kunna identifiera ett 

epidemiskt utbrott bör ses som en nödvändig del av ett fungerande vårdsystem 

snarare än en överflödig uppgift (22).  

 

Många i Afrika är fattiga och även om sjukvården skulle finnas tillgänglig så har de 

inte alltid den ekonomiska möjligheten att ta sig dit eller följa de rekommendationer 

som hälsomyndigheter i landet lämnat. De följer sina traditioner och träffar helare för 

att det antagligen är billigare och människor känner sig tryggare. En egenskap i den 

här delen av Afrika är att människor tar hand om varandra med stor medkänsla. 

 

Begravningar 

 

Förändring av beteende under utbrottet ska inte underskattas då det ofta hjälper till 

att sprida smittan över ett större område (4). Det finns en tradition i Afrika att 

släktingar tvättar och tar hand om den avlidne inför begravningen där andra 

släktingar kan resa en lång väg för att ta farväl (4). Det är vanligt med nära kontakt 

med den avlidne vilket kan överföra smittan som sedan följer med den avlägsna 

släktingen hem (4).  

 

Att bryta de djupt rotade traditionerna kring begravningar är inte lätt men de medför 

så stor smittrisk så att det är en nödvändighet för att spridningen av viruset ska 

hindras. I vissa fall har militären hjälpt till med begravningarna och i andra fall 

hjälporganisationer. Det viktigaste för att befolkningen ska vara ärliga och be om 

hjälp verkar vara att de blir inkluderade i processen även om den inte kan ske precis 

som innan. Det sämsta men enklaste sättet verkar vara att gå runt släkt och vänner 

och ta beslut över deras huvud. Det kan medföra att släkt väljer att mörka att deras 

kära har avlidit och vad för symtom de har haft och viruset vinner mark med 

ytterligare spridning. 
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Familjen bör ha tillgång till att se och prata med den sjuka patienten för att motverka 

fördomar och stigmatisering (4). Begravningar bör underlättas genom att 

myndigheter tillhandahåller kistor till familjerna som berörs (4). När utbrottet är över 

bör samhället uppmuntras till att komma samman i kulturella och sociala aktiviteter 

för att minska utanförskapet hos de som drabbats (4).  

 

Ökat fokus på forskning 

 

Om vårdpersonal kan vaccineras mot Ebola så kan antagligen fler hjälpa till både 

nationellt och internationellt (22). Fler patienter kan bli benägna att söka vård med 

bättre behandlingar vilket kan resultera i att fler överlever (22). Patienter kan 

prioriteras med tester som snabbare diagnostiserar dem så att misstänkta fall vistas så 

kort tid som möjligt med bekräftade fall (22). 22 länder i Afrika har sociala 

beteenden och ekologiska förutsättningar för att riskera ett utbrott av Ebola (22).  

 

Omvärlden har ställt upp med engagerade forskare, uppbyggnad av laboratorium och 

ökad utveckling av läkemedel och vacciner. Att utveckla läkemedel och vacciner tar 

lång tid och det finns en etisk problematik med att genomföra kliniska studier på en 

sjukdom med så hög dödlighet.  

  

För att utarbeta de bästa kontrollåtgärderna så måste en förståelse finnas för vad det 

är som gör att två liknande områden med liknande befolkning kan reagera helt olika 

på Ebola smittan (22). Områden som lyckats kväva smittspridningen helt bör 

skyddas mot att utbrottet blossar upp igen och för det krävs ytterligare forskning 

(22).  

 

Hur ser framtiden ut? 

 

Sjukdomen har inte enbart tagit många liv utan förstört livet för dem som överlever, 

släktingar och sjukvårdspersonal som hjälper till. Människor blir utstötta och 

avvisade från sina familjer och byar då det finns en kulturell tro på att personen som 

blivit sjuk förargat andar och nu blir bestraffad för det. 

 

WHO har rapporterat om att förutom de sociala faktorerna har överlevare av EVD i 

ökande takt uppvisat tecken på post-Ebola syndrom (22). För tillfället vet ingen 

varför dessa symtom kvarstår och om det beror på sjukdomen eller behandlingen 

(22). De som drabbas kan även behöva materiell hjälp, psykosocial hjälp och 

rådgivning för att kunna återgå till sina liv innan sjukdomen (22). 

 

Det finns just nu upp emot 30 000 föräldralösa barn i de tre länder som drabbats 

hårdast och de välgörenheter som försöker hjälpa dem har problem med det (20). 

Kulturens fördomar mot sjukdomen, att sjukdomsförloppet går snabbt och bristen på 

pengar har gjort det svårt att hitta hem åt alla barn (20).  
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Sedan utbrottets början har forskning och utveckling av nya läkemedel för 

förebyggande vård, behandling och botemedel eskalerat enormt (22). Fortsatt stöd till 

de tre hårdast drabbade länderna krävs då viruset har en historia av att klinga av för 

att sedan åter dyka upp ett par veckor senare (22). Det är svårt att hålla intresset vid 

liv internationellt hur länge som helst och precis som med sjukvårdspersonalen så 

börjar omvärlden slappna av när antal fall verkar minska. 

 

Den rådande stigmatiseringen kring sjukdomen förbättrar inte chanserna att kunna 

locka unga människor till att arbeta i hälso- och sjukvårdsområdet. Den nuvarande 

inhemska personalen har utstått en väldigt påfrestande period och är nu utarbetade 

och märkta av samhället.   

 

För att förhindra framtida utbrott av ebola har WHO utvecklat en förberedande plan 

för länder som är i riskzonen för att drabbas och de ska även fortsätta bevaka 

utvecklingen av EVD (19). De har även tillsammans med CDC utformat en manual 

för sjukvårdsmyndigheter som ska förbereda dem för hantering av EVD utbrott (4). 

Manualen styrs av praktiska och enkla råd som berör isolering av patienten, 

användning av skyddsutrustning vid behandling, klinisk diagnostik, identifiering av 

kontakter, sterilisering och desinficering av lokaler och verktyg samt hantering av 

avlidna (4).  

 

Att liknande virus återkommer gång efter gång tyder på att viruset finns och har 

funnits i en eller flera vektorer under en längre tid. Under 2000-talet har antalet 

utbrott ökat jämfört med innan. Frågan är om det verkligen har ökat eller om vi har 

blivit bättre på att identifiera och dokumentera utbrotten. Även om vi i Sverige inte 

drabbats så finns inga garantier för att vi inte gör det i framtiden. Så länge viruset 

aktivt sprids i någon del av världen så finns en viss risk att det förflyttar sig till ett 

annat land via flyg (20). Det bekräftades när Ebola importerades till Nigeria och 

USA under sommaren 2014 (20). 

 

SLUTSATS  
 

Det finns inte enbart en faktor som bidragit till att närmare 24 000 personer smittats 

(t.o.m. 4/3-2015) av ebola zaire i det pågående utbrottet i Västafrika 2015. En 

kombination av oförberedda länder, ett svårspårat virus med hög dödlighet, en svag 

infrastruktur och sjukvård, en stark omhändertagande kultur och ett samhälle utan 

rätt förutsättningar att agera korrekt har gett viruset bästa möjliga förutsättningar för 

att spridas snabbt och utan att upptäckas. Genom att utbilda och engagera 

befolkningen och samtidigt respektera kulturen kan deras förtroende vinnas och de 

kan bidra enormt till att stoppa nuvarande utbrott och förhindra framtida större 

utbrott. Ytterligare forskning krävs för att erbjuda mer alternativ till behandling och 

profylax då detta med största sannolikhet inte är sista gången ebolaviruset kommer 

att starta en epidemi i Afrika. 
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