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Sammanfattning  

I rapporten redovisas arbetet som utförts med att 
designa och implementera en 
mikrosimuleringsmodell som skall underlätta 
jämförelsen av för- och nackdelar hos alternativa 
interventionsprograms förmåga att begränsa 
spridningen av smittkoppor i Sverige. I rapporten 
presenteras en survey av befintliga 
smittkoppsmodeller samt resultatet av ett 
policyexperiment med implementering av fyra olika 
interventionsstrategier, som utförts med den egna 
simuleringsmodellen Micropox. De 
interventionsåtgärder som jämfördes var: 
vaccination av vårdpersonal, ringvaccination, 
massvaccination samt en kombinationsstrategi. 
Micropox är en geografiskt explicit mikrosi-
muleringsmodell som använder verklig individ- och 
arbetsplatsdata över hela Sveriges befolkning. 
Resultaten visar att det inte är nödvändigt med 
massvaccination för att hejda ett utbrott utan att en 
kombinationsstrategi är den bästa motåtgärden. 
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Förord 

Smittkoppor, som orsakas av viruset variola, var tidigare en fruktad sjukdom med hög dödlighet och gav 
allvarliga men hos de överlevande. Efter en framgångrik global utrotningskampanj förklarade 
världshälsoorganisationen, WHO, 1980 sjukdomen utrotad. Efter utrotningen finns levande 
virusstammar nu endast i två laboratorier, ett i Moskva, Ryssland och ett i Georgia, USA [1]. Senare års 
terroristdåd, speciellt händelserna den 11 september 2001, har accentuerat risken för bioterrorism och 
behovet av beredskapsplanering för att minimera risken. Smittkoppor har utpekats som en 
kandidatsjukdom i ett potentiellt bioterrorscenario. Anledningen till att just smittkoppor framställs som 
ett möjligt biologiskt vapen är att sjukdomen, förutom det allvarliga sjukdomsförloppet, smittar relativt 
lätt mellan människor, speciellt sedan immunitetsnivån sjunkit som ett resultat av att allmän vaccination 
mot smittkoppor upphört. De mest troliga källorna för återintroduktion av Smittkoppor är enligt CDC, 
smittskyddsmyndigheten i USA [2]: 

• En oavsiktlig infektion vid ett av de två laboratorierna 
• En bioterroristattack där en person avsiktligt infekterats 
• En bioterrorist attack där smittkoppsvirus avsiktligt spridits i omgivningen 

Sverige har, i likhet med många andra länder, tagit fram en beredskapsplan som tydliggör 
ansvarsfördelningen mellan regering, myndigheter, landsting och kommuner för beredskap vid ett utbrott 
av smittkoppor. Socialstyrelsen, som färdigställde beredskapsplanen år 2003, meddelar i sin skrivelse att 
planen skall ge förutsättningar för såväl förberedelsearbete som handlingsplaner för vad som skall göras 
vid ett antal olika utbrottsscenarier [3]. 
I rapporten ges först en bakgrund till epidemiologisk modellering samt en förklaring av ett antal termer 
som används inom området. Därefter presenteras en survey i vilken sex välkända smittkoppsmodeller 
jämförs. Efter surveyn beskrivs den egenutvecklade modellen, Micropox och efter detta följer en 
presentation av experimentet. Resultatet av experimentet redovisas därefter och slutligen följer en 
diskussion om vidareutvecklingen av Micropox.  
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1 Bakgrund 

För studier av epidemiska förlopp används ofta spridningsmodeller, dels för bättre förstå vilka 
mekanismer som påverkar utbrottets incidens, hastighet och spridningsmönster, dels för att förutspå 
konsekvenserna av motåtgärder. Bernoulli [4] anses vara den förste som använt matematiska modeller 
som beslutsstöd för frågor rörande policies för att hindra spridningen av infektionssjukdomar. År 1760 
räknade han ut hur stor andel av en befolkning som måste ha immunitet mot smittkoppor för att 
förhindra en epidemi. Immunitet mot smittkoppor erhålls antingen genom att en person överlevt 
sjukdomen eller genom lyckad variolisering, vilket betyder att variolaviruset introduceras hos personen 
genom inympning. Man sticker således hål på huden och för in en liten mängd av viruset direkt under 
huden vilket oftast leder till en mild lokal infektion. År 1906 lade Hamer [5] grunden till vad som inom 
epidemiologisk modellering kallas mass action-principen genom att fastställa att ett epidemiskt förlopp styrs 
av kontaktgraden mellan mottagliga och smittsamma personer. Principen fastslår att hastigheten av 
spridningen erhålls genom att multiplicera andelen mottagliga personer i en population med andelen 
smittsamma. Detta representerar den allra enklaste typen av kontaktstruktur; alla personer antas träffa alla 
andra [5]. En välkänd modell för spridningen av smittsamma sjukdomar är den så kallade SIR-modellen 
[6]. I den modellen delas populationen in i tre kategorier, mottaglig (S som i susceptible), smittsam (I som 
i infected) samt tillfrisknad (R som i recovered). Hur populationen fördelas mellan de tre kategorierna 
varierar över tiden, flödet styrs av differentialekvationer [7, 8]. Det har visats att modeller av denna typ, 
som gör förenklingar genom att abstrahera bort alla individuella egenskaper i populationen, ofta är 
tillräckliga för att väldigt väl representera spridningsförloppen för sjukdomar med hög smittsamhet och 
där smittan kan ske vid vanliga sociala kontakter, som till exempel mässling [7, 9]. Emellertid bör noteras 
att det i modeller av denna typ görs ett implicit antagande om att kontakter mellan människor sker helt 
slumpmässigt, så kallad random mixing. Sannolikheten att två personer inom samma kategori träffas 
påverkas således inte av faktorer som geografisk närhet, ålder, kön eller släktskap. Från detta antagande 
följer också att alla individer i poulationen i princip har lika många kontakter per tidsenhet.  
I verkligheten träffar vi inte varandra slumpmässigt, sannolikheten är större att kontakten sker med en 
familjemedlem eller med en person i den geografiska närheten än att den sker med en främmande person 
långt bort. Vidare varierar antalet kontakter stort i populationen, vissa personer har ett litet antal kontakter 
medan andra genom sitt arbete eller sina fritidsaktiviteter har ett mycket stort antal kontakter. I många fall 
är modeller som använder random mixing otillräckliga, varför alternativa ansatser som bättre tar hänsyn 
till kontaktstrukturen i en population och heterogeniteten hos individer blivit mer vanliga, vilket bland 
annat framgår i surveyn av befintliga smittkoppsmodeller som presenteras i nästa stycke.  
För att jämföra olika sjukdomars smittsamhet används inom epidemiologi ofta måttet R0 som anger det 
genomsnittliga antalet fall som orsakas av en, godtycklig, smittsam person i en fullt mottaglig population 
(ingen immunitet).  
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2 Survey av befintliga smittkoppsmodeller 

När det gäller spridning av smittkoppor finns ett antal publikationer som beskriver olika 
spridningsmodeller och de experiment som utförts på dessa modeller. I en artikel publicerad av Ferguson 
[10] presenteras en survey över policyorienterade smittkoppsmodeller. Modeller av Kaplan et al. [11], 
Meltzer et al. [12], Halloran et al. [13] och Bozette et al. [14] jämförs i Fergusons artikel. Vi jämför de 
nämnda modellerna utifrån ett antal kriterier, grupperade i modellegenskaper, sjukdomsrepresentation och 
interventionsåtgärder. Till jämförelsen har vi lagt till en modell av Eubanks et al.[15] samt en modell av Porco 
et al. [16]. 
2.1.1 Modellegenskaper 

Eftersom modellerna skiljer sig mycket åt är det i vissa fall svårt att göra en rättvis jämförelse, i dessa fall 
beskriver vi istället hur dessa egenskaper är inkluderade i den modell som beskrivs. 
Bland de modeller som jämförs är Kaplans [11] modell det enda exemplet på en klassisk spridningsmodell 
baserad på system av differentialekvationer. Andra modeller har istället ett agentbaserat perspektiv eller 
väljer att representera individerna i ett nätverk. I dessa är smittspridning möjlig om individer interagerar. 
Modellen av Eubanks et al. [15] är mest detaljerad. Halloran et al. väljer även de en agentbaserad ansats för 
sin modell, här saknas dock geografisk information och precis som i Eubanks modell är populationen 
fiktiv.  
Deterministisk/Stokastisk 
Om modellen är deterministisk finns inga element av slumpmässighet med, om ingångsdatat är detsamma 
blir slutresultatet alltid detsamma. I en stokastisk modell finns händelser som helt eller delvis påverkas av 
slumpen. Samma ingångsdata kan generera olika slutresultat.  
Tidsrepresentation 
Tid kan representeras antingen diskret, då tiden i simuleringen hoppar fram i jämna steg, eller 
kontinuerligt, där tiden går fram utan hopp.  
Population 
Vi jämför populationens storlek och huruvida modellen representerar individer explicit eller ej. Avbildas 
en stad, ett land eller en grupp människor? Sker kontakter mellan individer och hur representeras detta i 
modellen? Hur många personer är smittsamma initialt? 

• Kaplan et al. [11] använder en modell baserad på kopplade differentialekvationer med 
kontinuerlig tidsrepresentation för att utvärdera olika kontrollstrategier i en storstad. Populationen 
består av 10 miljoner personer. Modellen är deterministisk.  

• Meltzer et al.'s [12] modell hämtar individer från en oändligt stor population vid smittotillfället, 
och låter simuleringen starta med 100 initialt smittade personer. I modellen antas kontakterna ske 
slumpmässigt (random mixing). Modellens syfte är att avgöra under vilka förutsättningar en 
epidemi kan hejdas. Tiden representeras i denna modell diskret. 

• Halloran et al. [13] använder en halvstukturerad modell. Modellen representerar tid diskret och är 
stokastisk. I populationen ingår 2000 personer som utgör ett samhälle, de är fördelade på fyra 
områden, så kallade neighborhoods. I det fiktiva samhället finns också skolor, dagis och lekgrupper 
samt sjukhus. Kontaktstrukturen är slumpmässig inom olika grupper. Gruppernas storlek baseras 
på undersökningsdata och varierar i storlek, familjen är den minsta och samhället i stort är den 
största. Antagandet om att kontakterna sker slumpmässigt innebär att alla personer i en viss grupp 
träffar alla andra personer i den gruppen. För att inte orimligt många personer skall smittas i stora 
grupper har man sänkt smittrisken vid de största grupperna .  

• Bozzette et al. [14] har skapat en policyfokuserad, händelsedriven, stokastisk modell i vilken tid 
representeras diskret. Kontakt mellan individer representeras inte explicit, istället antas 
slumpmässig interaktion. Populationen består av 290 miljoner människor, motsvarande 
befolkningsstorleken i USA.  
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• Porco et al. [16] använder en mycket detaljerad stokastisk nätverksmodell med en kontinuerlig 
tidsrepresentation. Det slumpade nätverket representerar kontakter mellan personer i 
populationen. Kontakt sker mellan personer som tillhör samma hushåll eller arbetsplats. Smitta är 
möjlig även utanför dessa kontakttyper, men med lägre sannolikhet. Storleken på populationen är 
10000.  

• Eubanks et al. [15] använder en deterministisk modell i vilken personer och platser representeras 
explicit. Kontakter representeras som en bipartit graf 1 i vilken noderna består av platser och 
personer. Grafen genereras av ett anpassat system som normalt används inom transportforskning. 
En länk mellan en person och en plats indikerar att personen befanner sig på platsen en viss tid 
under dagen. Modellen är geografiskt explicit (Portland, USA) men populationen (c:a 1.5 miljoner 
personer) är syntetisk.  

2.1.2 Sjukdomsrepresentation 

Faser 
Individerna i modellerna genomgår olika faser under sjukdomens utveckling. Från början är alla individer 
mottagliga. Graden av mottaglighet varierar mellan modellerna. Till exempel kan kvarvarande 
vaccinverkan ha en inverkan. Efter smittotillfället genomgås i följd en inkubationsfas, en prodromfas med 
inga eller mildare symptom och eventuell smittsamhet, en symptomatisk fas där de typiska symptomen 
uppträder och slutligen inträder immunitet eller dödsfall. Längden i tid är någorlunda lika mellan 
modellerna. Hur tiden varierar mellan individerna anges med en parametriserad distribution. Denna är 
vanligtvis likformig men skillnader förekommer. Största avvikelserna finns i uppfattningen om när 
individen är som mest smittsam. 
Smittsamhet 
På grund av modellernas olikhet är det svårt att jämföra smittsamheten, i flera fall framgår den inte 
överhuvudtaget från de artiklar i vilka modellerna beskrivs. Det såkallade R0-värdet är ibland en produkt 
av simuleringen, ibland en parameter som ansätts innan simuleringen startas. 

• Bozette et al. delar in sjukdomsförloppet i inkubation (i genomsnitt 12 dagar), feber (1,5-4,5 
dagar), utslag (4,5-12 dagar) följt av antingen dödsfall eller skorpor (4,5-12 dagar). Distributionen 
för inkubationsfasen är empiriskt grundad utifrån historiska utbrottsdata. En person i modellen 
blir smittsam mitt i feberfasen och är sedan lika smittsam tills skorporna försvunnit. Då modellen 
inte bygger på ett socialt nätverk används olika värden på R0 i olika scenarios. I scenarier där 
epidemin startar i samhället i stort ansätts R0 till 1,8. Om utbrottet startar i sjukhusmiljö ansätts 
R0 till 15,4. I ett tredje kombinationsscenario ansätts R0 till 3,4.   

• Meltzer et al. bygger ett tillståndsdiagram där varje tillstånd är försett med en sannolikhet att 
förflytta sig till ett annat tillstånd.  Sannolikheten för ett visst tillstånd ändras beroende hur många 
dagar en individ befunnit sig där. I genomsnitt varar inkubationsfasen 12 dagar, prodromfasen 
varar 1 till 3 dagar och symptomfasen varar mellan 1 till 15 dagar. Efter sjukdomen tas individen 
ur modellen, det förekommer alltså ingen utspädning av populationen med avseende på 
mottaglighet. Smittsamheten börjar i prodromfasen och varierar sedan, baserat på data hämtat 
från en fallstudie. Varje smittad individ smittar i genomsnitt 3 andra individer, vilket motsvarar ett 
R0-värde på tre ungefär, i modellens grundutförande.  

• Halloran och Longini har i sin modell en inkubationstid på 10 till 14 dagar, med likformig 
distribution över intervallet. Prodromfasen pågår 3 till 5 dagar, följt av en koppfas som varar 
mellan 14 och 17 dagar. Mest smittsam är en person i prodromfasen. I koppfasen är 
smittsamheten bara 10 % av detta beroende på isolering. När kvarvarande immunitet från tidigare 
vaccinationskampanjer tas med i modellen genererar modellen ett genomsnittligt R0 på 1,8. När 
kvarvarande immunitet utesluts genererar modellen ett R0 på 3,2. 

• Kaplan et al. modellerar 3 konsekutiva inkubationsfaser, där den sista, som varar 3 dagar, innebär 
att personen är smittsam. Sammanlagt varar inkubationsfaserna i 11 dagar. Den symptomatiska 
fasen varar i 12 dagar, då är personen isolerad och kan inte smitta andra. I Kaplans modell ansätts 
R0 till 3,0.  

                                                 
1 I en bipartit graf används två olika nodtyper, kopplingar förekommer endast mellan noder av olika typ. 
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• Porco et al. modellerar 5 olika varianter av smittkoppsinfektion som skiljer sig från varandra på 
grad av smittsamhet och symptom. Utöver denna uppdelning i varianter delas sjukdomsperioden 
in i 8 faser varav 3 är prodroma och 5 symptomatiska. Varaktigheten i de olika faserna bygger på 
komplexa samband, några medelvärden anges ej. Smittsamheten från en person anges för normala 
smittkoppor till 5 smittöverföringar per dag inom det närmsta kontaktnätet och 0,15 per dag för 
slumpmässiga kontakter. En person är som mest smittsam då den har utslag, personen är då fullt 
smittsam. Dagen innan personen blir symptomatisk är smittsamheten 20 % av full smittsamhet 
och dagen dessförinnan är smittsamheten 4 % av full smittsamhet.  

• Eubanks et al. använder en (trunkerad) normalfördelning för inkubationstiden, centrerad på 12 
dagar med 2 dagars standardavvikelse. Prodromfasen är likformigt fördelad mellan 3 och 5 dagar. 
Därefter är personen smittsam i 4 dagar, i normalfallet med exponentiellt avtagande smittsamhet. 
Förutom vanliga smittkoppor modelleras blödande smittkoppor. Smittsamheten vid den blödande 
varianten är i modellen 10 gånger högre än för normaltypen. Av de personer som utsätts för 
smittan smittas 95 % inom 3 timmar. Resterande 5 % är antingen mycket resistenta eller mycket 
mottagliga. 

Individens beteende vid sjukdom 
Förutom isolering i form av karantän kan en individ självmant ändra sitt beteende vid sjukdom, 
antingen i prodromfasen eller senare. Han/hon kan välja att stanna hemma från jobbet/skolan eller 
uppsöka akutmottagning, antingen beroende på sjukdomen i sig, pga. allmänt medvetande eller som 
respons på uppmaning från myndigheter. Detta är lättare att modellera i en agentbaserad modell men 
går även att baka in i en differentialekvationsmodell.  
• I Halloran och Longinis modell blir vissa personer väldigt sjuka under prodromfasen medan 

andra fortsätter jobba.  Sannolikheten att en vuxen person stannar hemma från jobbet vid 
utgången av den första dagen med feber är 0,475. Med samma sannolikhet beger sig en vuxen 
person till akutmottagningen. Resterande 5 % fortsätter jobba som vanligt. Vid slutet av dag tre 
med koppor stannar samtliga personer hemma från jobbet. 

• Individens beteende vid sjukdom modelleras inte av vare sig Bozette et al., Kaplan et al. eller av 
Meltzer et al. Homogen blandning mellan människor i populationen fortsätter som vanligt. 

• I Porco et al.'s modell finns ett element av allmän krismedvetenhet som påverkar människors 
beteende. En person som är symptomatisk eller asymptomatisk men som fått diagnos isoleras 
utan fördröjning och har därefter inte fler kontakter under sjukdomsperioden.   

• Eubanks et al. modellerar benägenhet att hålla sig hemma vid sjukdom. Detta representeras i olika 
scenarier. Antingen sker det tidigt, innan personen hunnit bli smittsam, eller sent, 24 timmar efter 
individen blivit smittsam. Dessutom finns ett scenario där ingen förändring av beteendet sker. 

Dödlighet 
Den så kallade case fatality rate beskriver med vilket sannolikhet smittade personer avlider. Det kan vara 
jämt fördelat eller bero på sjukdomens allvarlighet i förekommande fall.  
• Bozette et al. har en dödssannolikhet på 20 %. Tidpunkten varierar och sker i genomsnitt 

halvvägs genom utslagsfasen, 23.5 dagar efter smitta. 
• Dödlighet modelleras ej explicit av Meltzer et al. Dödsfall behandlas på samma sätt som 

tillfrisknade, alltså genom att personen tas ur modellen. 
• Dödligheten är 30 % i Halloran och Longinis modell. Döden inträffar i genomsnitt 31,5 dagar 

(intervall 28-36) efter smittotillfället. 
• Dödligheten hos Kaplan et al. är 30 %. Dödsfall inträffar efter 26 dagar. 
• I modellen av Porco et al. varierar dödligheten mellan 30 % och 100 % beroende på 

sjukdomsvariant. För ordinära smittkoppor är dödligheten 10-30 %. 
• I Eubanks et al. inträder döden 10-16 dagar efter utslag hos 30 % av fallen. 
Policies 
Policies är interventioner som tillämpas för att hindra eller minska spridningen t.ex. karantän eller 
isolering i sjukhus. Sådana åtgärder kan vara olika framgångsrika från fall till fall. Massvaccinering 
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innebär vaccinering av hela befolkningen. Ringvaccinering innebär att endast indexfallen och de 
kontakter vederbörande har eller har haft vaccineras. Logistiska begränsningar kan beaktas, 
exempelvis hur många personer en klinik kan vaccinera per dag, distribution av vaccin, hur effektiv 
kontaktspårningen är. Vidare kan själva vaccineffektiviteten tas med i beräkningarna. 
• Bozette et al. modellerar vaccination kombinerat med isolering. Sjukhusisolering är 100 % 

effektiv, ingen smitta sker efter isolering. Det finns flera scenarier för vaccinering före och efter 
utbrott, för sjukvårdspersonal och för befolkningen i stort. Mellan 1700 personer och 178 
miljoner personer vaccineras. Ingen logistikanalys utförs. 

• Meltzer et al. modellerar karantän och vaccination, enbart karantän eller karantän med vaccinering 
som komplement. Åtgärderna införs 25, 30 eller 45 dagar efter införsel av smittan i olika 
scenarier. Karantän representeras genom att en andel av de smittade tas ur modellen varje dag. 
Det undersöks även vilket R0-värde som kan tolereras för att epidemin ska kunna hejdas. 
Slutsatsen blir att epidemin hejdas om incidensen håller sig under 500 över ett år.  
Vaccinering modelleras på ett indirekt sätt. I artikeln argumenteras att för att en 
vaccineringsstrategi ska vara framgångsrik måste R-värdet sjunka till under 1. Värdet 0,99 ansätts 
därför som inparameter, vilket innebär att vaccineringen alltid lyckas. För att beräkna hur många 
som måste vaccineras jämförs data från lyckade vaccinationskampanjer med incidensen från 
simuleringen. 

• Halloran och Longini jämför ringvaccinering med massvaccinering. I beräkningarna tas hänsyn till 
en viss kvarvarande immunitet från vaccination innan 1972, i några scenarier med olika 
skyddseffekt. Av befolkningen antas 53 % vara skyddande i någon grad. Effektiviteten av vaccinet 
för nyvaccinerade är 95 % för mottaglighet av smitta och 80 % för överföring av smitta, det vill 
säga, vaccinerade som ändå smittas blir mindre smittsamma. En person är mottaglig för vaccin 
under de tre första dagarna av inkubationstiden. Dödlighet för vaccinet är 1 på 1 miljon. 
Täckningen varieras i scenarier från 30 % till 80 %. Det tar 10 dagar att vaccinera hela 
befolkningen. I fallet ringvaccinering uppnås 80 % eller 100 % täckning. Identifieringen av 
kontakter är 80 % eller 100 % framgångsrik. Responstider, förfluten tid mellan det första fallet 
och vaccinationsstart, som undersöks är 1, 15 och 25 dagar. 

• Kaplan et al. bygger en deterministisk differentialekvationsmodell och har därmed begränsat 
spelutrymme för godtyckliga policies. Ändå har man på ett intrikat sätt undersökt både 
ringvaccinering och massvaccinering. Dessutom tas vissa begränsade logistiska hänseenden. 
Kaplan et al. isolerar symptomatiska patienter med 100 % effektivitet. I modellen är patienten 
mottaglig för vaccin i den första av de tre inkubationsfaserna innan personen är smittsam. I mass-
vaccineringsscenariot kan 5000 vaccinatörer vaccinera 50 patienter var per dag. Motsvarande 
siffra för ringvaccinering är 200. Dödligheten från vaccin är 1 på 1 miljon. 

• I Porco et al.'s modell isoleras symptomatiska personer. Kontakter till dessa sätts i karantän, 
vaccineras och behandlas. Det experimenteras också med en andra ring för vaccinering, alltså 
kontakter till kontakter av indexfallen. Logistikproblem beaktas noggrant. Detaljerna kring detta 
är alltför omfattande för att återges här. I normalfallet tar kontaktspårning 1-10 dagar och är 80 % 
till 95 % framgångsrik. Även om vaccineringen misslyckas antas att vaccinet kan mildra 
symptomen. Kvarvarande immunitet beaktas. Dödligheten från vaccination är 1 på 1 miljon och 
döden inträffar då efter 10 dagar. 

• Eubanks et al. modellerar massvaccinering och ringvaccinering i kombination med karantän. 
Vaccinering bedöms som 100 % effektiv om den sker innan exponering. Upp till 2 dagar efter 
exponering ger vaccinet skydd i form av minskad dödlighet och smittsamhet. I 
massvaccineringsscenariot vaccineras 100 % av befolkningen under 4 dagar. Ringvaccinering 
utförs i två olika scenarier; ett med oändliga kontaktspårnings- och vaccineringsresurser och ett 
annat där endast hälften av dessa resurser finns att tillgå. 

3 Modellbeskrivning av Micropox 

För att på ett enkelt sätt relatera simuleringsmodellen Micropox till de modeller som presenterats i 
surveyn, används i största möjliga mån samma kriterier. Beskrivningen är dock mer omfattande än i 
surveyn. Kriteriet representation av platser har lagts till då det är relevant för förståelsen av Micropox. 
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3.1 Modellegenskaper 

Micropox är en strukturerad mikromodell, tid representeras diskret och modellen innehåller stokastiska 
element [18]. Populationen består av 8 861 391 människor, hela Sveriges befolkning. För varje modellerad 
person finns data om bland annat familjetillhörighet, bostad och arbetsplats. Hela Sveriges befolkning 
finns representerad i modellen, nästan nio miljoner människor. Det unika datamaterialet som används i 
simuleringarna är riktigt men anonymiserat. I modellen knyts personer till platser av olika slag, bland annat 
bostad, arbetsplats, skola och sjukhus. Genom kopplingar mellan familjemedlemmar och arbetskollegor 
kan ett socialt nätverk extraheras.  När en person befinner sig på en viss plats ingår personen i den 
platsens medlemslista. Varje person förflyttar sig under en pågående simulering mellan sitt hem, sin 
arbetsplats och eventuellt andra platser. Smitta kan endast spridas mellan personer som befinner sig på 
samma plats vid samma tid, de är med i samma medlemslista.  
3.2 Sjukdomsrepresentation 

I Micropoxmodellen har vi valt att dela in smittkoppsperioden i sex olika faser: inkubationsfas 1 och 2, 
prodromfas, symptomatisk fas 1 och 2 samt slutligen död eller immun. I tabell 1 presenteras de mest 
karaktäristiska egenskaperna för de olika faserna: fasens längd, patientens tillstånd, och smittsamheten. I 
bild 1 visas sannolikhetsdistributionen för när en smittad person lämnar fasen inkubation 2 och träder in i 
prodromfasen.  

Tabell 1. Representation av fasindelning under sjukdomsperioden. 

Fas Längd  
(och fördelning) 

Patientens 
tillstånd 

Smittsamhet 
(fasrisk) 

Övrigt/beteende 

Inkubation 1 3 dagar  Frisk inte alls, 0 % Vaccin har effekt 
Inkubation 2 4 – 16 dagar, se bild 

1 för fördelning. 
Frisk inte alls, 0 % Vaccin har ingen 

effekt 
Prodrom 3 – 5 dagar 

(uniform 
fördelning) 

Sista dagen av 
prodromfasen: hög 
feber, illamående, 
svåra 
influensaliknande 
symptom 

Patienten blir 
smittsam de sista 2 
dagarna av 
prodromperioden 
och då till 25 % av 
full smittsamhet 

20 % av de smittade 
mår under de första 
dagarna så bra att de 
går till jobbet eller 
skolan.  

Symptomatisk 1 4 dagar Patienten får koppor Full smittsamhet. Patienten skickas till 
infektionsklinik. 

Symptomatisk 2 16 dagar Patientens koppor 
torkar och bildar 
skorpor 

Halv smittsamhet – 
50 % av föregående 
fas. 

Patienten är inlagd 
på infektionsklinik. 

Immun/död 30 % dör. Detta 
sker 7 – 14 dagar 
efter symptomens 
inträdande 
(likformig 
fördelning). 
 

Immun eller död Inte alls, 0 %  
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Bild 1. Den sammanlagda längden av faserna inkubation 1 och inkubation 2 varierar mellan 7 och 19 
dagar. De flesta patienter träder in i prodromfasen någon av dagarna 11 – 15. Bild från [19]. 

Dödlighet 
30 % av de smittade dör 7 – 14 dagar efter symptomdebuten.  
Individer och deras beteende 
Personer representeras i Micropoxmodellen med ett 20-tal attribut. De mest relevanta är id, ålder, kön, 
familje-id, och koordinater för hem och arbetsplats. För att representera sjukdomen används framförallt 
attributen immun och status. De simulerade personerna har ett förenklat, stiliserat beteende. De förflyttar 
sig mellan olika platser utifrån specificerade regler som även innehåller en slumpkomponent. Personernas 
dagliga rutiner kan beskrivas på följande sätt:  

1. På morgonen kontrollerar personen sin hälsa. Beroende på aktuellt hälsoläge utför personen 
någon av följande aktiviteter under 8 timmar: 

a. Om personen är frisk går den till sitt jobb/skola/dagis. 
b. Om personen är sjuk eller arbetslös stannar den hemma. 

i. En del av de sjuka personerna besöker akutmottagningen. 
c. Vissa personer reser. 

2. Personen återvänder hem och stannar hemma till nästa morgon. 
Varje person kontrollerar sin hälsa på morgonen och därefter avgörs var de ska tillbringa dagen (8 
timmar). De som har ett arbete och som är friska (5 % av alla personer stannar varje dag hemma från 
arbete eller skola på grund av annan sjukdom – ej smittkoppor) beger sig dit. Dagis och skola fungerar på 
motsvarande sätt som arbetsplatser för barn och ungdomar. Arbetslösa, sjuka och pensionärer stannar 
hemma. Varje dag reser en del personer inom landet. Sannolikheten för att en godtycklig person en 
godtycklig dag skall göra en dagsresa inom riket är 0,03, framräknat ur svensk resestatistik (RES 2001). En 
del av de personer som är hemma från sin arbetsplats på grund av annan sjukdom än smittkoppor 
uppsöker sin närmaste akutmottagning eller vårdcentral. Vi skattar sannolikheten för det till 0,01. Den 
sammanslagna sannolikheten för att en godtycklig person (som ej har smittkoppor) en godtycklig dag skall 
uppsöka sin närmaste akutmottagning eller vårdcentral blir alltså 0,0005. Detta motsvarar ungefär 4500 
akutbesök per dag i hela landet. 
Personer som har smittkoppor beter sig som vanlig under fas inkubation 1 och 2. När patienten befinner 
sig i prodromfasen beter de sig som vanligt dag 1. Från dag två till näst sista dagen i prodromfasen känner 
sig hälften av de smittade sig tillräckligt friska för att fortsätta jobba, den så kallade feel-good-gruppen. 
Hälften av dem som känner sig dåliga (en fjärdedel av alla alltså) uppsöker akutmottagningen dag 2 och 
stannar sedan hemma från jobbet resten av prodromfasen. Den andra halvan av dem som känner sig 
dåliga stannar hemma från jobbet men väntar med att uppsöka akuten till sista dagen. Den sista dagen i 
prodromfasen uppsöker även feel-good-gruppen akuten. Beroende på om det är de första 
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smittkoppsfallen i Sverige eller inte finns två alternativa händelseförlopp för patienter när de inträder i fas 
symptomatisk. 
• Om färre än tre fall av smittkoppor bekräftats i Sverige (risk awareness = 0): 

Dag 1: Personen stannar hemma från jobbet 
Dag 2: Personen besöker akutmottagning 
Dag 3: Personen uppsöker infektionsklinik (antalet bekräftade fall ökas med 1) 
Dag 4 - till sjukdomsperiodens slut: personen stannar på infektionskliniken 

• Om 3 eller fler fall av smittkoppor i Sverige redan har bekräftats (risk awareness = 1) 
Dag 1: Personen besöker akutmottagning 
Dag 2: Personen uppsöker infektionsklinik 
Dag 3 - till sjukdomsperiodens slut: personen stannar på infektionskliniken 

3.3 Representation av platser 

Varje plats i modellen har en medlemslista bestående av de personer som befinner sig där för tillfället. 
Smittspridningen i modellen sker på platserna genom att personer i samma medlemslista kan smitta 
varandra. Det finns olika ett antal olika typer av platser. Dessa kan delas upp i två grupper, en grupp för 
vilken det finns en motsvarande platstyper i verkligheten, och en grupp med mer abstrakta platstyper.  I 
den första gruppen finns följande platstyper: hem, arbetsplats, dagis, skola, akutmottagning, och 
infektionsklinik. Varje förekomst av en plats i modellen har en motsvarighet i verkligheten, här råder 
sålunda ett 1:1 förhållande och platsen representeras i modellen även med geografiska koordinater. 
Förutom kontakter vid dessa platstyper förekommer andra möten mellan människor, som kan vara 
betydelsefulla för ett spridningsförlopp, exempelvis de tillfälliga möten som sker i bussen, på affären, eller 
alla möten vi har när vi träffar våra vänner och bekanta. För de abstrakta platstyperna finns sålunda inte en 
korresponderande plats i verkligheten som kan anges med koordinater. De två abstrakta platstyperna är 
grannskap och resa. Grannskap utgörs av en medlemslista för varje hushåll. I medlemslistan ingår 
slumpmässigt utvalda personer. Sannolikheten att väljas ut till en grannskapslista ökar ju mindre det 
geografiska avståndet. De flesta personerna i medlemslistan bor därför i närheten av det aktuella hushållet 
medan ett fåtal bor längre bort.  Inrikes resor i Sverige representeras i modellen genom den andra 
abstrakta platstypen, resa. I modellen delas Sverige in i 81 regioner, indelningen följer Statistiska 
Centralbyråns indelning i så kallade lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner).2 Varje LA-region har en 
abstrakt rese-plats med en medlemslista som uppdateras varje dag utifrån vilka personer som reser till den 
regionen just den dagen. I medlemslistan finns både resande från samma region och från andra, mer 
avlägsna, LA-regioner. Vilken LA-region en resande hamnar i beräknas med hjälp av en 
gravitationsmodell.3  
För varje plats finns följande attribut: smittrisk, aktuell smittrisk, id, medlemmar (lista), koordinater och 
branchbeteckning (sni-kod).  
Smittrisk varierar mellan platstyper 
I Micropox skiljs olika typer av kontakter åt utifrån var de äger rum. Anledningen till detta är att en 
kontakt mellan två personer kan ha många olika karaktärer, från ett flyktigt möte på distans till ett nära 
och utdraget möte. I hemmet är vanligtvis kontakten mellan människor av en mer intim karaktär än 
kontakter vid en arbetsplats. Vid ett dagis är de däremot ofta mer intima än vid en skola, medan 
skolkontakterna i sin tur är mer intima än de på ett kontor. I modellen avbildar vi denna heterogenitet 
genom att variera smittrisken vid olika platstyper, vi ansätter en högre smittrisk vid platstyper där det är 
vanligt med mer nära och utsträckta kontakter och en lägre smittrisk vid platstyper där flyktiga kontakter 
är vanligare.  Följande platstyper representeras i Micropox: hem, dagis, skola, kontor, grannskap, resa, 

                                                 
2 I korthet gäller följande regler: en kommun bildar en LA-region om andelen utpendlare av dem som 
förvärvsarbetar inte överstiger 20 %. Vidare får andelen utpendlare till någon annan enskild kommun inte 
överstiga 7,5 %, se www.nutek.se/sb/d/220/a/899 för ytterligare information. 
 
3 Olika regioner har olika dragningskraft för de resande. Regionens dragningskraft ökar med antalet invånare och 
minskar ju längre avståndet är till den resandes hem.  
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infektionsklinik och akutmottagning.  I hemmet träffas familjemedlemmarna, och på kontor träffas de 
som arbetar vid samma företag. I datamaterialet som används finns inte kopplingen mellan skolor och 
vilka barn som går i den. Vi har därför allokerat barn och ungdomar till skolor efter närhetsprincipen, barn 
allokeras till den skola, passande för den ålderskategorin, som ligger närmast barnets hem, under 
förutsättning att det finns plats där. Ett visst inslag av slumpmässighet har infogats i allokeringen för att 
representera det faktum att vissa barn väljer att gå i en annan skola än den närmaste. Barn och ungdomar 
träffar alltså andra barn och ungdomar på sin skola liksom vuxen personal som arbetar på skolan. Vid 
platstypen resa träffar den resande andra resenärer, såväl sådana som gör lokalresor inom sin egen region 
till mer avlägset hemmahörande personer. Varje ruta (100 x 100 meter) i rutnätet som representerar 
Sverige har en medlemslista. Denna medlemslista utgör den rutans grannskap. Medlemslistan fylls primärt 
med personer boende i samma eller en närliggande ruta. En liten del av platserna fylls med personer 
hemmahörande i rutor längre ifrån. Grannskapet skall representera den typen av kontakter som sker i 
affären, på bussen eller i hissen. På platstyperna akutmottagning och infektionsklinik träffas patienter och 
personal.  
Vid val av smittrisk för de olika platstyperna har också tiden vägts in, det vill säga tiden som tillbringas i 
varje platstyp. Att smittrisken i hemmen är höga kan därför ses som en kombination av att kontakten som 
sker där är av intim karaktär och av att mycket tid tillbringas där. 
Avdelningar 
Arbetsplatser, skolor och dagis delas in i avdelningar. Vid stora platser, där det finns många människor, 
träffar inte alla varandra varje dag. Företrädesvis träffas de som tillhör samma avdelning eller klass eller 
vars arbetsplatser eller klassrum ligger nära varandra. Om den smittsamme och mottagliga tillhör samma 
avdelning är smittrisken den som angivits för den aktuella platstypen. Om personerna däremot tillhör olika 
avdelningar används istället en lägre smittrisk, samma risk som används för smittspridning i platstypen 
grannskap.  
3.4 Smittspridning 

Innan en simulering startas bestäms hur många personer som skall vara infekterade från början. Dessa 
personer kan väljas slumpmässigt eller utifrån kriterier om geografisk hemvist, lägsta antal 
familjemedlemmar eller lägsta antal kollegor. Smittspridning i modellen sker på dagtid vid alla platstyper. 
Vid de platser där det finns minst en smittsam person och minst en mottaglig person i medlemslistan 
räknas den aktuella smittrisken ut, se ekvation 1 som följer. Den aktuella risken beror på: antal 
smittsamma personer, vilken sjukdomsfas dessa befinner sig i, vilken typ av plats det är. Smittrisken är 
fördefinierad för varje platstyp och n betecknar antalet smittsamma personer på aktuell plats i aktuell fas. 
Smittsamheten modifieras utifrån vilket sjukdomsfas den smittsamme befinner sig i, fasrisk har ett värde i 
intervallet 0 – 1. Risken för att en person skall bli smittad beror alltså på den sammanlagda risken på den 
aktuella platsen, hur många av personerna i medlemslistan som är smittsamma och vilken fas dessa 
befinner sig i. Den sammanlagda risken tar man fram genom att räkna ett (1) minus risken att bli smittad, 
det vill säga ett (1) minus produkten av risken (eller chansen) att inte bli smittad av var och en av de 
smittsamma personerna. Denna formel modifieras något för arbetsplatser, skolor och dagis för vilka två 
olika smittrisker är definierade. Om den smittsamme och den som eventuellt skall smittas tillhör samma 
avdelning innebär detta en högre smittrisk. Om de tillhör olika avdelningar innebär det en lägre smittrisk. 
När den aktuella risken är uträknad för en plats dras ett slumptal för varje person i listan som inte är 
smittad eller immun. Om talet är lägre än den aktuella smittrisken bli personen smittad. 

( )∏
=

⋅−−=
3

1fas
fas

fasfasrisksmittrisk11risk  aktuell n
 

Ekvation 1. Den aktuella risken för en specifik plats beror på den fördefinierade smittrisken för den platstypen, 
fasrisken, samt antalet smittsamma personer som befinner sig i de olika faserna (n). 

På natten sker smittspridning endast vid hem och infektionskliniker då övriga platser är tomma nattetid i 
modellen. 
Policies 
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De policies som jämförts i experimentet är massvaccination, ringvaccination, vaccination av vårdpersonal 
samt en kombinationsstrategi.  Policyutformningen är mer detaljerat beskriven i avsnittet Experiment. 
Samtliga policies är vaccinationsstrategier. Ingen immunitet antas i modellen, hela populationen är sålunda 
mottaglig för smitta. De första tre dagarna efter smittotillfället är en person mottaglig för vaccin. Vaccinet 
är verksamt hos 80 % av dem som vaccineras. I modellen bortses fullkomligt från allvarliga biverkningar 
och dödsfall till följd av vaccination, vilket är en förenkling att beakta när de olika alternativen jämförs. 
Likaså tas inga ekonomiska konsekvenser med i experimentet, varken kostnader eller besparingar används 
för att jämför de olika policystrategierna. 
3.5 Antaganden 

Simuleringsmodellen innehåller förutom parametervärden ett antal antaganden som påverkar resultatet. 
Genom att låta användaren göra dessa antaganden via ett grafiskt gränssnitt försöker vi explicitgöra dessa, 
se appendix.  
• I populationen stannar varje dag en andel av befolkningen hemma från jobb eller skola på grund av 

sjukdom, förutom de som är sjuka i smittkoppor.  
• Bland dessa sjuka individer beger sig en andel till sin närmaste akutmottagning eller vårdcentral.  
• Hur stor smittsamheten i prodromfasen är i förhållande till full smittsamhet (som råder under 

symptomatisk 1).  
• Hur stor smittsamheten i fasen symptomatisk 2 är i förhållande till full smittsamhet (som råder under 

symptomatisk 1). 
• Sannolikheten att en person mår tillräckligt bra för att gå till jobbet eller skolan under prodromfasen. 
• Storleken på en avdelning (skola, dagis, kontor).  
 
 

4 Experiment 

Syftet med experimentet är primärt att demonstrera modellens användbarhet. De policystrategier som 
jämförs är till viss del förenklingar av de strategier som skulle kunna användas i verkligheten.  
Tillförlitliga och samstämmiga uppgifter om smittrisker vid olika typer av kontakter är svårt att finna. 
Måttet R0, som ofta används inom epidemiologisk modellering för att jämföra olika sjukdomars 
smittsamhet och olika utbrotts styrka, är en abstraktion. För att räkna fram ett genomsnittligt R0 måste 
man först introducera en smittsam person i en fullständigt mottaglig population och räkna antalet som 
smittas direkt av denne. Efter varje avslutad simulering nollställs populationen genom att göra alla 
mottagliga igen. En ny simulering startas genom att en ny person slumpas fram som den initialt smittade 
[8]. Måttet R0 är inte bara ett resultat av sjukdomens smittsamhet utan även av den sociala kontext i vilket 
utbrottet ägde rum. Faktorer som påverkar R0 är bland annat familjestorlek, samhällsstruktur, huruvida 
folk som var sjuka isolerades eller ej, och förekomst av sjukhus i närheten. De R0-värden som redovisats 
för smittkoppor säger inte direkt något om hur omfattande ett utbrott i Sverige i modern tid skulle bli. 
Trots dessa svagheter är R0 ändå det mått som är mest använt för att i epidemiologiska modeller ange 
sjukdomars smittsamhet.  
I en mikromodell går det inte att använda aggregerade smittmått. Eftersom smittöverföring i en 
mikromodell sker när en smittsam och en mottaglig person träffas måste smittrisken gälla smittrisk per 
kontakt.  Att översätta ett aggregerat, genomsnittligt mått till mikronivå är inte helt trivialt. Vi identifierade 
tre tänkbara sätt att angripa problemet, beskrivna nedan. 
En väg vi provade för att finna rimliga smittrisker för olika platstyper var att räkna baklänges från ett 
önskat R0-värde och den befintlig kontaktstruktur som populationsdatat innefattar. Om vi fastslår att 
simuleringsmodellen i genomsnitt skall generera utbrott vars R0-värde blir 3,5 försökte vi räkna ut hur 
stora smittriskerna på de olika platstyperna måste vara för att uppnå ett sådant resultat. Förutom korrekt 
antal smittade personer vid varje körning skall även platsdistributionen vara rimlig. Rimlig innebär i detta 
sammanhang att en expert inom infektionsepidemiologi analyserar resultaten och bedömer dem som 
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trovärdiga, till exempel bör fler personer smittas i hemmen än på arbetsplatserna.4 Ytterligare en anledning 
till att räkna fram smittrisker baklänges är, som Tegnell påpekade, för att kunna omsätta smittsamhet från 
historiska utbrott till moderna samhällen. Processen att räkna baklänges visade sig dock ganska omständlig 
och arbetet med att räkna fram smittriskerna för de olika platstyperna utifrån ett givet R0-värde slutfördes 
därför aldrig, trots generös och professionell hjälp från matematikerna Åke Svensson och Tommi 
Asikainen5. Misslyckandet berodde inte på uppgiftens omöjlighet utan på att den inte prioriterades som 
tillräckligt viktig för att motivera de extra timmarna av arbete som erfordrades. 
I slutändan handlar det trots allt om en experts bedömning av rimligheten hos ett simulerat R0-värde i 
kombination med en distribution över de platser där smitta skett. Arbetet med att extrahera smittrisker för 
kontakter vid olika platstyper från ett aggregerat värde är högst relevant och vi planerar att slutföra det i en 
särskild studie.   
Ett annat, alternativt, sätt att finna de rimliga smittriskerna kan vara att iterativt genomföra ett stort antal 
simuleringar i vilka smittriskerna förändras lite för varje simulering, tills hela parameterrymden är 
genomsökt. En bottom-up ansats som denna skulle dock ta oerhört lång tid att genomföra. Eftersom 
modellen inrymmer osäkerhet måste varje uppsättning smittrisker (för de åtta olika platstyperna) simuleras 
ett stort antal gånger där den person som väljs ut som den initialt infekterade varieras. Om 
parameterrummet undersöks genom att dela in parameterrummet i diskreta steg i storlek 0,1 skulle det 
behövas 118 simuleringar enbart för att undersöka effekten av alla möjliga kombinationer av smittrisker 
(intervall 0,0 – 1,0). Varje sådan kombination av smittrisker måste sedan testas ett flertal gånger för att 
resultatet ska vara någorlunda tillförlitligt då modellen innehåller flera slumpmässiga händelser6.  
Den väg vi istället valde var att först konsultera expertis såväl som andra modeller för att identifiera 
preliminära smittrisker för de olika platstyperna. Därefter genomfördes en serie experiment i vilka dessa 
smittrisker användes och slutligen granskades resultatets rimlighet. Bland de modeller som presenteras i 
surveyn var Halloran och Longinis modell mest lik Mikropox-modellen. Vi bestämde oss därför att initialt 
använda de smittrisker som används i den modellen och justera dessa om resultatet inte verkar troligt 
utifrån expertbedömningar. Vid vissa stora platstyper, neighborhoods och communities, antar Halloran 
och Longini slumpmässig interaktion, det vill säga att alla personer träffar alla andra personer under en 
given tidsenhet. En neighborhood innehåller 500 personer och en community 2000personer. För att få 
rimligt antal smittspridningar vid dessa platstyper har Halloran och Longini därför satt smittriskerna 
mycket lågt. Då antalet kontakter vid dessa platstyper i Micropox-modellen är betydligt lägre, valde vi 
istället högre smittrisker.  
Eftersom det primära syftet med experimentet var att demonstrera modellens användbarhet var det inte 
nödvändigt att identifiera optimala smittrisker, huvudsaken var att de kunde bedömas som rimliga och att 
de kunde användas som en bas för att jämföra policystrategiernas effektivitet. Som ett första steg att 
validera smittriskernas rimlighet genomförde vi ett experiment, R0-experimentet.  
4.1 R0-experimentet 

Vi startade ett experiment i vilket hela populationen ingår och en person är initialt infekterad. De 
smittöverföringar där någon person smittas direkt av den initialt smittade registreras och markeras som en 
smitta av typ generation ett. Simuleringen pågår i 35 dagar, varefter den bryts och återstartas med en ny 
initialt smittsam individ och en totalt mottaglig population. Detta experiment följer algoritmen Giesecke 
[8] beskriver för att beräkna R0 värdet, varför vi kallar det R0-experimentet. Simuleringen utfördes 500 
gånger, med 500 olika initialt smittsamma personer. Även Halloran et al. utförde detta experiment, om än i 
lite mindre skala, som ett steg i valideringen av sin smittkoppsmodell [13]. Smittriskerna som användes för 
R0-experimentet framgår av tabell 2. 

Tabell 2. Smittrisker vid olika platstyper (vid fas symptomatisk 1). 
                                                 
4 Anders Tegnell (MedDr), chef för Smittkyddsenheten vid Socialstyrelsen har fungerat som expert och 
rådgivare under hela projektet. 
5 Professor Åke Svensson och Tommi Asikainen arbetar som matematiska statistiker vid Epidemiologiska 
avdelningen på Smittskyddsinstitutet. 
6 Varje dag tar ungefär 35 sekunder att simulera när hela populationen används, ett bottom-up experiment som 
bryts efter 30 dagar, med hela populationen och som upprepas 20 gånger skulle ta 1 och en kvarts miljard timmar 
(30* 35 * 20 * 118 sekunder) att genomföra.  
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Hem: 0.25
Dagis (samma avd.) 0.1
Skola (samma avd.) 0.05
Kontor (samma avd.) 0.05
Mellan avd. (dagis, skola, kontor) 0.001
Resa: 0.2
Akutmottagning 0.2
Grannskap 0.02
Infektionsklinik 0.01

I R0-experimentet användes följande inställningar:  
• 5 % stannar hemma från jobb eller skola på grund av sjukdom, detta inkluderar inte de som är sjuka i 

smittkoppor.  
• 1 % av de sjuka uppsöker akutmottagning eller vårdcentral.  
• Smittsamheten i prodromfasen är ¼ av full smittsamhet (symptomatisk 1) och under fas 

symptomatisk 2 är smittsamheten ½ av full smittsamhet.  
• Sannolikheten att en person mår tillräckligt bra för att gå till jobbet eller skolan under prodromfasen 

är 20 %.  
• Storleken på en avdelning (skola, dagis, kontor) fastställdes till 25. 
 
4.1.1 Resultat av R0-experimentet 

Efter 500 avslutade simuleringar analyserades resultatet. Totalt smittades 1123 personer direkt av den 
initialt infekterade. Detta ger ett R0-värde på 2,25. Resultatet indikerar att smittriskerna i modellen är 
något lågt skattade - enligt Gani och Leach [20] torde ett utbrott i modern tid med låg immunitet i 
befolkningen generera ett R0-värde i storleksordningen 3,5 – 6,0. Det något lägre värdet kan dock 
motiveras med att de historiska utbrotten speglar andra demografiska förhållanden än i dagens Sverige och 
en helt annan primärvård. I ett modernt samhälle med små familjer och god tillgång till akutsjukvård är det 
rimligt att anta ett lägre R0-värde än i de historiska utbrotten. Huruvida det erhållna R0-värdet är det 
realistiska eller inte bortser vi dock från. Det primära syftet med dessa experiment är att illustrera 
simuleringsmodellens användbarhet som ett verktyg för att jämföra olika policyåtgärders lämplighet, inte 
att prognosticera ett framtida smittkoppsutbrott så realistiskt som möjligt.  
Bild 2 visar frekvensfördelningen över hur många smittöverföringar som skedde i de olika körningarna. I 
26 simuleringar smittades inte någon alls av den initialt infekterade, i 241 simuleringar smittades 1 – 5 
personer, i 81 simuleringar smittades 6 – 10 personer, i 14 fall smittades 11 – 15 personer. De största 
smittspridningarna genererade 16, 23, 24 respektive 28 smittöverföringar – dessa inträffade endast en 
gång.   
I bild 3 samt i tabell 3 visas vid vilka platstyper smittspridning skedde. Den platstyp som dominerade var 
hemmen, följt av infektionskliniker och därefter grannskap. Efter expertgranskning (Tegnell) bedömdes 
såväl R0-värde som platsfördelning vara rimlig.   
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Bild 2. Frekvensfördelning över antal smittade (endast första generationen) i de 500 
simuleringarna.  

Platsdistribution (aggregerat)
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Bild 3. Platsdistribution för smittöverföring vid R0-experimentet. 

Tabell 3. Platsfördelning, presentation av platser där smittöverföring 
ägde rum i R0-testet. 

Platsdistribution (Var smittades personerna?) antal %
Akutmottagning 

Patient - Patient 70 3,2
Patient - Personal 225 10,4
Personal - Patient 1 0,0
Personal - Personal 4 0,2

Grannskap 264 12,2
Dagis 10 0,5
Hemma 1135 52,4
Infektionsklinik 397 18,3
Kontor 28 1,3
Skola 31 1,4
Resa 2 0,1
Summa 2167 100,0
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4.2 Basfallsexperimentet 

Basfallsexperimentet genomfördes för att beräkna övriga värden såsom utbrottshastighet och risk för 
utbrott. Experimentet bestod av 500 simuleringar som fick fortgå i 100 dagar. I detta experiment användes 
inga interventionsåtgärder. Motivationen till varför tiden begränsades till 100 dagar är att det primära syftet 
med experimentet är att jämföra alternativa motåtgärder. Det är högst osannolikt att ett smittkoppsutbrott 
skulle pågå i Sverige under en längre tid utan att motåtgärder sattes in, därför ansåg vi det tillräckligt att 
låta simuleringarna pågå i 100 dagar. I denna omgång registrerades all smittspridning, oavsett generation. 
Även i dessa körningar slumpades en ny person fram som den initialt infekterade varje gång. I 
experimentet användes samma smittrisker som i R0-experimentet, se tabell 2.  
4.2.1 Resultat av basfallsexperimentet 

I de 500 körningarna smittades totalt 8178 personer, i genomsnitt smittades 16,36 personer per 100-dagars 
simulering. I 113 av de 500 simuleringarna smittades ingen person över huvud taget av den initialt 
infekterade. I det mest extrema fallet smittades 163 personer, se histogrammet i bild 4. Vid utbrottet i 
Stockholm år 1963 smittades 27 personer, vilket möjligtvis kan ses som en indikation på att resultaten är 
rimliga. Drygt hälften (56 %) av all smitta skedde vid akutmottagningar, där patienter smittade varandra. 
Hemmen stod för ungefär en fjärdedel av all smittspridning i den här omgången som tillsammans med 
platstypen grannskap svarade för 30 % av all transmission. I 9 % av fallen skedde smitta vid 
infektionskliniker, då personal smittades av inlagda patienter. I bild 7 visas vid vilka dagar smitta skedde. 
Här framgår att utbrottet var under tillväxt även mot slutet. 
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Bild 4. Histogram över antalet smittade per simulering. Resultat från basfalls-
experimentet. 

Risken för utbrott 
För att fastställa risken för ett utbrott är det först nödvändigt att definiera vad ett utbrott är. I detta fall 
satte vi den nedre gränsen vid minst 40 smittade personer efter 100 simulerade dagar. Ett annat sätt att 
definiera utbrott hade varit att analysera körningarna för att finna de som fortfarande genererade nya fall 
efter 100 dagar. I 47 simuleringar smittades 40 eller fler personer, risken för att ett utbrott skulle uppstå 
från en initialt infekterad person visades i denna modell vara 9,4 %. Det genomsnittliga antalet smittade 
personer uppgick till 66 i de simuleringar som genererade utbrott.  
Utbrottshastighet 
I de 47 fall simuleringar utbrott inträffade tog det i genomsnitt 89 dagar innan 40 personer hade smittats7. 
Det snabbaste utbrottet genererade också det största antalet smittade. Bild 4 visar det genomsnittliga 
kumulativa antalet smittade under hela utbrottet. På bilden framgår tydligt att tillväxten är exponentiell. 

                                                 
7 I det snabbaste utbrottet tog det 41 dagar och i det långsammaste 99 dagar. 
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Bild 5. Det genomsnittliga kumulativa antalet smittade under 
ett utbrott (punktlinje) visar en exponentiell tillväxt (linje). 

Dubbleringstiden, det vill säga den tid det tar för antalet fall att dubbleras, skattades till 23,6 dagar i 
genomsnitt. Här utgick vi ifrån den tidpunkt då det totala antalet smittade personer uppgick till 20 och 
räknade hur många dagar det tog innan antalet smittade uppgick till 40.  Från bild 6framgår att utbrotten 
accelererade mot slutet av perioden. Stapeldiagrammet visar i utbrottets första skede ett periodiskt 
mönster, vilket är ett resultat av sjukdomens generationstid, det vill säga den genomsnittliga tiden mellan 
smitta av en person och att denne smittar någon annan. Eftersom längden på sjukdomsperioderna inte är 
deterministisk i modellen försvagas detta periodiska mönster ganska snart. 
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Bild 6. Stapeldiagrammet visar det genomsnittliga antalet nysmittade personer per 
dag.   

Dödlighet 
Av de totalt 3059 personer som smittades i de 47 utbrotten avled 918 personer, 30 % av alla smittade.  
Worst Case 
I det största utbrottet smittades 163 personer. Den initialt infekterade personen var en 11-årig pojke, 
boende i Stockholmsregionen med sin familj bestående av totalt åtta personer.  
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Bild 7. Diagram som visar vid vilka platstyper smittöverföring skett i simuleringen 
som genererade det största utbrottet.    
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Bild 8. Antal nysmittade personer per dag, från det största utbrottet. 

4.3 Policyexperiment 

Efter diskussioner med Tegnell vid Socialstyrelsen, beslöts att följande fyra policyinterventioner skulle 
jämföras i simuleringsmodellen: 

1. Vaccination av vårdpersonal 
2. Ringvaccination 
3. Massvaccination 
4. Kombinationsstrategi (förhandsvaccination av vårdpersonal plus ringvaccination) 

Från basfallsexperimentet använde vi de 47 körningar som genererade utbrott för att jämföra effekten av 
olika motåtgärder. Detaljutformningen av de olika interventionsprogrammen specificerades utifrån 
direktiv från Tegnell, Socialstyrelsen. För varje intervention bestämdes följande faktorer: 
- När skall vaccinationsprogrammet sätta igång?  
- Efter tre bekräftade fall8. 

                                                 
8 Här bör noteras att det inte förekommer några oupptäckta fall i dessa experiment. Tegnell påpekar att 
möjligtvis borde vaccinationen ha startats redan efter ett bekräftat fall.  
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- Vid massvaccination, var börjar man vaccinera initialt (lokalt eller över hela riket på en gång)? 
- Alla sjukhus börjar samtidigt. 
- Verkningsgrad (för hur stor andel av de vaccinerade är vaccinationen effektiv)? 
- För 80 %. 
- Andel som drabbas av allvarliga komplikationer till följd av vaccinationen? 
- Förmodligen negligerbart 
- Vaccinationstakt, hur många personer kan vaccineras per dag? 
- Data saknas, men det borde kunna gå mycket fort – speciellt för vårdpersonal. Det handlar om några 
dagar.  
Anmärkning beträffande modellen:  
A. Vid massvaccination räknar vi med att 1/10 av sjuksköterskorna i Sverige kan användas till att 

vaccinera, vilket motsvarar 9 000 stycken. Var och en av dessa hinner vaccinera 80 patienter/dag.  
B. Vid vaccination av vårdpersonal räknar vi med att det är realistiskt att hinna vaccinera 200 000 

personer/dag.  
C. Vid ringvaccination har vi bortsett från sådana tidsbegränsningar, här hinner alla kontakter vaccineras 

samma dag som de identifieras. 
- Är det acceptabelt att förenkla ringvaccinationsscenariot så att endast familjemedlemmar och kollegor 
(alternativt dagiskompisar, skolkamrater) vid samma avdelning vaccineras?  
- Ja, jag tycker det. Möjligen kan man fundera på en åtgärd mellan detta och massvaccination: regional 
massvaccination där man vaccinerar hela kommunen eller eventuellt hela landstinget.  
Anmärkning beträffande modellen:  
I det datamaterial vi har nu finns inte uppgifter om till vilken kommun eller landsting ett barn hör till. 
 
4.3.1 Policy 1: Vaccination av vårdpersonal 

När det 3e smittkoppsfallet fallet bekräftats, vilket görs när patienten skickats till en infektionsklinik, 
initieras ett vaccinationsprogram. Enligt detta program vaccineras samtliga personer som arbetar vid 
akutmottagningar och infektionskliniker. Kampanjen pågår under tre dagar och man hinner vaccinera max 
200 000 personer per dag. Personal vid samtliga vårdinrättningar i Sverige vaccineras. Verkningsgraden vid 
dessa vaccinationer är 80 %, dvs. i 80 % av fallen är vaccinet verkningsfullt och personen blir immun. I 20 
% av fallen är sålunda vaccinet verkningslöst och personen är även fortsättningsvis mottaglig för smitta.  
Resultat av policy 1  
Vid 47 körningar smittades totalt 1535 personer, vilket innebär i snitt 32,66 personer per körning. I bild 9 
visas antalet smittade personer per körning, sorterade i storleksordning. Den största spridningen som 
inträffade bestod av 132 nya fall. Platsfördelningen över var smittspridning skedde visas i bild 10. I 43 % 
av fallen skedde smitta på akutmottagning eller infektionsklinik. Här kan noteras att det i 75 % av dessa 
fall (471 av 625) rörde sig om smitta från patient till patient på akutmottagning. I 40 % av fallen skedde 
smittspridningen i hemmen.  
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Bild 9. Antal smittade personer per körning. 

Platsdistribution, policy vacc. av vårdpersonal (aggregerat)
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Bild 10. Fördelning av platser där smitta överförts. Policy: vaccination av vårdpersonal. 

I bild 11 visas det genomsnittliga antalet nysmittade personer per dag. Här framgår att utbrottet inte är 
under kontroll vid periodens slut, det finns inga tecken på att epidemin minskar. I genomsnitt 
vaccinerades 10 509 personer per simulering.  
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Bild 11. Antal nysmittade per dag. Policy: vaccination av vårdpersonal. 

 
4.3.2 Policy 2: Ringvaccination 

I detta policyexperiment initierades kampanjen när det tredje fallet bekräftats, vilket som tidigare inträffar 
när den tredje smittkoppspatienten kommer till en infektionsklinik.9 Den smittade personens 
familjemedlemmar och arbetskamrater (alternativt dagis- eller skolkamrater) vaccineras nästföljande dag 
(personens andra dag på infektionskliniken). Till arbetskamrater räknas alla som arbetar i samma avdelning 
som den smittade personen, max 25 personer jobbar på samma avdelning. Verkningsgraden vid 
vaccination är liksom tidigare 80 %. En brist i implementeringen av denna policy är att mer tillfälliga 
kontakter inte vaccineras, exempelvis vaccineras inte personal eller andra patienter som den smittsamme 
har mött på akutmottagningen. 
Resultat av policy 2 
Vid 47 körningar smittades totalt 1 634 personer, vilket innebär i snitt 34,77 personer per körning. I bild 
12 visas antalet smittade personer per körning, sorterade i storleksordning. Den största spridningen som 
inträffade bestod i 183 nya fall. Platsfördelningen för var smittspridning skedde visas i bild 13. 
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Bild 12. Antal smittade personer per körning. Policy: ringvaccination. 

                                                 
9 I efterhand inser vi att kampanjen borde ha initierats redan efter det första fallet.  
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Bild 13. Platsfördelning för smittade med policy ring-vaccination. 

Genom att studera bild 14 framgår att utbrottet inte minskar i intensitet. Antalet nysmittade ökar med 
tiden, vilket visar att epidemin växer. I genomsnitt vaccinerades 125 personer per simulering. 
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Bild 14. Antal nysmittade per dag. Policy: ringvaccination. 

 
4.3.3 Policy 3: Massvaccination 

Massvaccination startades när det tredje fallet bekräftats, över hela riket. Tidsbegränsningen på hur många 
personer som vaccinerades per dag sattes vid 200 000. För 80 % av de vaccinerade personerna var 
resultatet lyckat, det vill säga, vaccinationen var verksam och personen blev immun.10  
Resultat av policy 3 
Efter 47 avslutade körningar smittades totalt 819 personer när massvaccination användes som motåtgärd. 
Detta ger i genomsnitt 17,43 smittöverföringar per simulering. I bild 15 visas antalet smittade personer per 
simulering, sorterade i storleksordning. Den största spridningen som inträffade bestod av 67 nya fall. 
Platsfördelningen visas i bild 16. I genomsnitt vaccinerades 6 897 378 personer per simulering. 

                                                 
10 Här har vi dock inte tagit hänsyn till att en icke försumbar del av befolkningen inte skulle kunna vaccineras på 
grund av andra sjukdomar (såsom nedsatt immunförsvar eller svåra eksem) eller graviditet.  
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Bild 15. Antal smittade personer per körning. Policy: massvaccination. 

Platsdistribution, policy massvaccination (aggregerat)
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Bild 16. Platsfördelning för smittade med policy massvaccination. 
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Bild 17 Det framgår att utbrottet är under kontroll, det är inte under tillväxt efter 100 dagar.  
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4.3.4 Policy 4: Kombinationsstrategi 

I detta fall vaccinerades personal på akutmottagningar och infektionskliniker innan det första fallet 
upptäcktes i Sverige. Vi antar att smitta förekommit utomlands innan. Verkningsgraden vid vaccination 
var liksom i de övriga fallen 80 %. När spridning ändå skedde användes ringvaccination som motåtgärd, 
familj och arbetskamrater på samma avdelning vaccinerades.  
Resultat av policy 4 
Efter de 47 simuleringarna blev totalt 338 personer smittade, vilket ger ett genomsnittligt antal 
smittöverföringar på 7,19 per simulering. I bild 18 visas antalet smittade personer per simulering, sorterade 
i storleksordning. Den största spridningen som inträffade bestod av 70 nya fall. Platsfördelningen visas i 
bild 19. I genomsnitt vaccinerades 8 536 personer per simulering. 
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Bild 18. Antal nysmittade per dag. Kombinationspolicy. 

 
Bild 19. Fördelning av platser där smitta överförts. Kombinationspolicy. 
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Bild 20. Antal nysmittade per dag. Kombinationspolicy. 

5 Resultat och analys 

Vid en framtida och mer grundlig jämförelse av olika interventionsstrategier bör simuleringar pågå i längre 
än 100 dagar, påpekar Tegnell. Det som då bör undersökas är om strategin förhindrar nya infektioner att 

 5:2006 T  27 



 

dyka upp och hur lång tid det tar innan detta sker. Det viktigaste måttet för att avgöra om en policy är 
effektiv eller inte, är att jämföra hur många personer som smittats under de simulerade utbrotten. De 
bilder som tidigare presenterats ger en god uppfattning om skillnaderna mellan strategierna, de presenteras 
därför bredvid varandra i tre separata bilagor. Vid en visuell jämförelse av bilderna framkommer tydligt 
spridningen i utfallen, vilket är betydelsefullt i bedömningen av olika alternativs lämplighet. Ett alternativ 
som i de allra flesta fall ger ett bra resultat kanske ger ett resultat som är fullkomligt oacceptabelt då och 
då, se bilaga 1, 2 och 3.  
För de fyra olika strategierna presenteras det genomsnittliga antalet smittade samt antalet smittade i den 
simulering som genererade det största utbrottet. Som jämförelse presenteras resultatet för samma 47 
simuleringar utan att motåtgärder används. 

Tabell 4. Sammanställning av antal smittade personer vid olika åtgärder. 

Policy Genomsnittligt antal smittade Max antal smittade 
1. Vaccination av vårdpersonal 32,66 132
2. Ringvaccination 34,77 183
3. Massvaccination 17,43 67
4. Kombinationsstrategi 7,19 70
Ingen motåtgärd 65,94 163
Rangordningen mellan alternativen blir följande: Policy 4, Policy 3, Policy 1 och Policy 2. Här är alltså 
Policy 4 mest effektiv och Policy 1 minst effektiv. Tegnell påpekar dock att detta, i viss mån förvånande, 
resultat påverkas av hur policyn ringavaccination implementerades i simuleringarna – vårdpersonal 
vaccinerades nämligen inte. Max antal smittade är i policy 2 högre än vid simuleringarna utan någon 
motåtgärd. Detta förklaras med att slumpen gör att simuleringarna efter ett initialt identiskt förlopp 
efterhand utvecklas olika. 
För att bedöma de olika strategiernas lämplighet bör även faktorer som kostnad och risk vägas in. Vid en 
enkel analys jämförs här endast de olika alternativen med avseende på antal utförda vaccinationer vid en 
genomsnittlig simulering.  
Policy Genomsnittligt antal vaccinationer 
1. Vaccination av vårdpersonal 10509
2. Ringvaccination 125
3. Massvaccination 6897378
4. Kombinationsstrategi 8536
Ingen motåtgärd 0

Tabell 5. Antal vaccinationer i en genomsnittlig simulering. 

Rangordningen mellan alternativen, om hänsyn endast tas till antal vaccinationer, blir som följer:  
Policy 2, Policy 4, Policy 1 och Policy 3. 
Tegnell påpekar att vid en massvaccinationskampanj av denna magnitud blir bieffekterna inte längre 
negligerbara. Antalet allvarligt skadade personer kan i en så stor grupp antas uppgå till mellan 10 och 100 
personer vilket är i samma storleksordning som antal smittade personer. 
En sammanslagning av rangordningen utifrån de bägge kriterierna presenterade i tabell 4 och 5 ger 
följande resultat om placering 1 = 4 poäng, placering 2 = 3 poäng, placering 3 =2 poäng och placering 4 = 
1 poäng (se bild 21): 
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Bild 21. Jämförelse av alternativen, endast ordnade utifrån rang. 

5.1 Analys med skillnader bibehållna 

För att åskådliggöra skillnaden mellan alternativen tydligare räknar vi dessutom ut med hur många procent 
de olika strategierna skulle minska en epidemi som inte hejdas, räknat i genomsnittligt antal smittade 
personer: 11

Tabell 6. Minskning av smittspridningen vid ett utbrott om olika policies används. 

Minskning av antalet smittade 
Policy 4    89,1 % 
Policy 3    73,6 % 
Policy 1    50,5 % 
Policy 2    47,3 % 
För att även tydliggöra skillnaden mellan alternativen bättre med avseende på vaccinering presenterar vi 
hur många procent av hela populationen som inte vaccineras vid de olika policyalternativen:12

Tabell 7. Andel av befolkningen som inte vaccineras. 

Andel av populationen som ej vaccineras 
Policy 2    100,0 % 
Policy 1    99,9 % 
Policy 4    99,9 % 
Policy 3    22,2 %  
Vid en sammanslagning av den rangordning som gjorts i vilken skillnaderna mellan alternativen tydligare 
bibehållits, se tabell 6 och 7, blir resultatet följande, se bild 22: 

                                                 
11 Minskning = (Genomsnittligt antal smittade utan policy – Genomsnittligt antal smittade med policy) / 
Genomsnittligt antal smittade utan policy 
12 Andel icke vaccinerade = (8861391 – antal vaccinerade i genomsnitt) / 8861391 
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Bild 22. Jämförelse av alternativen, skillnader bibehållna. 

 
5.2 Geografisk spridning 

Den geografiska spridningen av de simulerade epidemierna kan studeras i efterhand genom att på olika 
sätt undersöka loggfilerna som genereras. Under simuleringen noteras koordinaterna för den plats där 
smittspridningen sker. Med hjälp av program som utvecklats inom projektet kan den geografiska 
spridningen analyseras och visualiseras i efterhand. Programmen är också användbara för att inspektera 
datamaterialet som används ur ett geografiskt perspektiv. Bild 23 presenterar hur det ser ut i programmet 
VisuSquare13 när alla vårdcentralers placering i Sverige14 visas. Bild 24 visar också vårdcentralernas 
placering men här är informationen aggregerad för att ge en bättre överblick.  

 
Bild 23. Vårdcentraler i Sverige visualiseras i programmet VisuSquare. 
                                                 
13 Utvecklat av Julien Gaffuri, Spatial Modeling Center, Kiruna. 
14 Arbetsplatser med SNI-kod = 9 
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Bild 24. Vårdcentralers placering i Sverige, aggregerad information. 

I VisuSquare hanteras 100-meterrutor. Kapaciteten har under detta projekt ökats så att även mycket långa 
tidsserier (100 – 300 dagar) kan hanteras på sex aggregationsnivåer över potentiellt 1,5 miljoner rutor över 
hela landet. När data från loggfilerna laddats in i programmet sker en aggregering till större rutor (100, 
200, 500, 1 000, 5 000 respektive  
10 000 meter). Med hjälp av piltangenter kan användaren sedan röra sig mellan de olika 
aggregationsnivåerna. Med milsrutor erhålls en överblick över hela Sverige, med 100-meters rutor kan man 
zooma in på kvartersnivå i till exempel tätorter. Med andra tangenter kan man förflytta sig i tidsserien och 
studera epidemins spridning dag för dag. Ytterligare andra tangenter möjliggör förändringar av skalan i 
kartan. För den ruta som markören placeras på visas koordinaterna och antalet smittade i just den rutan. 
Verktyget är, enligt vad vi känner till, förhållandevis unikt i sin kapacitet genom mängden av rutor och 
längden på de tidsserier som kan hanteras.  
I vissa fall är det önskvärt att studera spridningen aggregerat över regioner. Programmet Poly15  hanterar 
regionala kartor som visar smittspridningen i de 81 olika LA-regionerna. För varje region erhålls en 
tidsserie av kartor där man kan utläsa namn och antal smittade i regionen. Denna visualisering kräver inga 
stora datorresurser och kan relativt lätt implementeras inom ramen för något konventionellt GIS-system. 
Indata till kartprogrammet skapas av en enkel förprocessor där man kan variera tidssteget i tidsserien. I 
modellen genereras data i loggfilerna på daglig basis, men spridning mellan regioner går trögare, kanske ett 
tidssteg på 5 eller 10 dagar är mest lämpligt. Bild 25 visar det initiala skedet av ett utbrott – endast i region 
1 (Stockholm) finns någon smittad person. I bild 26 visas ett senare skede av utbrottet, här har 90 dagar 
passerat och utbrottet har spridit sig från Stockholm till ytterligare 10 regioner. Information om antalet 
smittade i varje region erhålls genom att föra markören över regionen på kartan.  
Vid arbetet med smittkoppsmodellen har fokus framförallt legat på att utveckla visualiseringsprogrammen 
och se till att loggfilerna innehåller information som möjliggör analys och visualisering. Eftersom de 
simulerade utbrotten var relativt små blev analyserna ganska ointressanta. I de flesta fall stannade 
spridningen inom den initiala regionen eller till den angränsande regioner.  

                                                 
15 Utvecklat av Elias Rudberg. 
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Bild 25. Programmet Poly visar smittspridningen i Sveriges regioner de första 10 dagarna. 
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Bild 26. Epidemins framfart i regionerna efter 90 dagar, visualiserat i programmet Poly. 
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6 Diskussion 

Efter avslutade simuleringar framkommer det tydligt att en kombinationsstrategi, i vilken vårdpersonal 
vaccineras innan första fallet upptäcks i Sverige och ringvaccination används när inhemska fall uppträder, 
skulle vara den mest effektiva åtgärdsstrategin om verkligheten stämmer överens med modellen. En 
förutsättning för att en sådan strategi skulle fungera är att andra bekräftade fall inträffat utomlands i 
förväg, så att vaccination kan startas i Sverige innan sjukdomen kommer hit. Experimenten visar också att 
massvaccination inte är nödvändigt för att förhindra ett utbrott av smittkoppor i Sverige, det finns andra 
metoder som är lika effektiva och som dessutom inte är lika riskabla. Enligt denna studie är det bästa 
alternativet, såväl med avseende på effektivitet som på kostnad och risk, en kombinationsstrategi. En 
viktig lärdom från detta arbete är att resultaten är väldigt känsligt för underliggande antaganden. En central 
variabel är smittrisken. Storleken på denna till synes enkla variabel är i princip omöjlig att fastställa säkert. 
Experter inom området vare sig kan eller vågar göra gissningar om smittrisken vid kontakt mellan två 
personer. Historiskt material från utbrott är av liten hjälp eftersom de mått som redovisas är resultat av 
både smittämnets styrka, befolkningstätheten, och andra samhälleliga faktorer (sjukvård, social struktur till 
exempel). Andra viktiga antaganden är de som styr smittsamma personers beteende, bland annat huruvida 
man går till jobbet eller håller sig hemma vid sjukdom samt om man uppsöker akutmottagning eller inte. 
För att lyfta fram dessa antaganden, som är centrala för resultatet, skapade vi ett grafiskt 
användargränssnitt till simuleringsprogrammet. Här kan användaren välja smittrisker och andra variabler. 
Vidare kan användaren välja om simuleringen skall gälla hela riket eller en viss region. Valet omfattar 
också antal upprepningar och val av motåtgärder. Slutligen visar rapporten hur strukturerade, geografiskt 
explicita, simuleringsmodeller kan användas för att utvärdera lämpligheten hos olika interventionsprogram 
mot smittsamma sjukdomar på ett överskådligt sätt.  
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8 APPENDIX  

Antal smittade per simulering. 
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Antal smittade per simulering. 
Policy: ringvaccination
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Policy: kombinationspolicy
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Genomsnittligt antal nysmittade per dag.
Policy: vaccination av vårdpersonal.
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Genomsnittligt antal nysmittade per dag.
 Policy: ringvaccination.
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Genomsnittligt antal nysmittade per dag. 
Policy: kombination (pre-vaccination av vårdpers. + ring).
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Platsdistribution, policy vacc. av vårdpersonal

40%

3%

43%

14%

hemma

kontor,skola,dagis

akut,infektionsklinik

resa,grannskap

Platsdistribution, policy ringvadccination

28%

2%

61%

9%

hemma

kontor,skola,dagis

akut,infektionsklinik

resa,grannskap

Platsdistribution, policy massvaccination 

26%

2%

63%

9%

hemma

kontor,skola,dagis

akut,infektionsklinik

resa,grannskap

Platsdistribution, kombinationspolicy

49%

4%

33%

14%

hemma

kontor,skola,dagis

akut,infektionsklinik

resa,grannskap

 
 
 
 
 

 

 5:2006 T  38 


	1 Bakgrund 
	2 Survey av befintliga smittkoppsmodeller 
	2.1.1 Modellegenskaper 
	2.1.2 Sjukdomsrepresentation 

	3 Modellbeskrivning av Micropox 
	3.1 Modellegenskaper 
	3.2 Sjukdomsrepresentation 
	3.3 Representation av platser 
	3.4 Smittspridning 
	3.5 Antaganden 

	4 Experiment 
	4.1 R0-experimentet 
	4.1.1 Resultat av R0-experimentet 

	4.2 Basfallsexperimentet 
	4.2.1 Resultat av basfallsexperimentet 

	4.3 Policyexperiment 
	4.3.1 Policy 1: Vaccination av vårdpersonal 
	4.3.2 Policy 2: Ringvaccination 
	4.3.3 Policy 3: Massvaccination 
	4.3.4 Policy 4: Kombinationsstrategi 


	5 Resultat och analys 
	5.1 Analys med skillnader bibehållna 
	5.2 Geografisk spridning 

	6 Diskussion 
	7 Referenser 
	8 APPENDIX  


