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Hjärnhinneinflammation skapar oro i Skövde 

 
SKÖVDE: Något klart samband mellan de två fallen av hjärnhinneinflam-

mation på K 3 i Skövde har inte konstaterats. I fredags avled en 20-årig 

värnpliktig. En annan insjuknade i hjärnhinneinflammation för elva dagar 

sedan men är nu frisk igen. 

20-åringen insjuknade i fredags. Han trodde det rörde sig om en magsjukdom. På 

eftermiddagen åkte han till sitt föräldrahem i 

De båda värnpliktiga har inte varit i kontakt med varandra. Del senare har också 

insjuknat lång tid efter den förste, elva dagar varför läkarna inte tror att det kan 

finnas något samband. 

De personer som haft kontakt med den avlidne 20-åringen har fått förebyggande 

vård i form av penicillin. 

När de värnpliktiga i dag återvänder till regementet kommer de att informeras. De 

kommer att uppmanas att ge akt på symptom som illamående, huvudvärk och feber. 

Mariestad. Hans tillstånd försämrades och han fördes till sjukhuset i Mariestad, 

varifrån han remitterades till Infektionskliniken på kärnsjukhuset. Han avled två 

timmar senare. 

Man har nu konstaterat att han insjuknat i allmän blodförgiftning orsakade av 

meningskockar med hjärnhinneinflammation till följd. 

Vad som orsakade den andre värnpliktiges sjukdom har ännu inte kunnat 

konstateras. Men även i det fallet rör det sig om en bakterie. 

Hjärnhinneinflammationen kan även orsaks av virus 

 

Värnpliktig i Skövde dog i hjärnhinneinflammation 

En värnpliktig vid K3 i Skövde hår avlidit i hjärnhinneinflammation och en 

annan är svårt sjuk. Logementskamrater till de båda samt värnpliktiga som 

har beredskap vid förbandet i veckohelgen har fått penicillin i förebyggande 

syfte. 

- Vi misstänker ingen epedemi, men har sagt till samtliga värnpliktiga vid regemen-

tet att vara uppmärksamma på illamående, feber och huvudvärk, säger bitr 



överläkaren vid kärnsjukhuset i Skövde, Nils Svensson. 

I mitten av förra veckan fördes en soldat från K3 till sjukhuset efter en övning. 

Han är nu på bättringsvägen. 

I fredags insjuknade en annan värnpliktig efter en övning. Han trodde det rörde sig 

om en magsjukdom, for hem till sina föräldrar i Mariestad, men blev snabbt sämre. 

Från Mariestad remitterades han till KSS, Skövde, där han avled. 

- Vi finner inget samband mellan de två fallen, säger överläkare Nils Svensson 
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