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Vårdhygien – Mässling 

Gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, 
Habilitering och Hälsa samt Kungälvs sjukhus och är godkänd av respektive chefläkare. 
Kan även appliceras i primärvårds- och kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.  
 
 

Revideringar i denna version 
Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2019-12-15. Endast redaktionella ändringar. 
 

Syfte 
Förhindra smittspridning inom vård och omsorg. 
 

Bakgrund 
Mässling är en mycket smittsam virusinfektion. Sjukdomen kan ge en svår sjukdomsbild med risk för 
allvarliga komplikationer, framför allt hos icke-immuna spädbarn och personer med nedsatt 
immunförsvar. Mässling cirkulerar i många länder, även inom Europa. Begränsad spridning har skett 
i Sverige senaste åren, oftast efter fall som smittats utomlands. 
 
Smittsamhet 

 Mässlingsvirus är en luftburen smitta. Virus kan spridas med luftströmmar inomhus samt finnas 
kvar i luften upp till två timmar efter att den mässlingssjuke passerat. 

 Smittsamhetsperioden är från 4 dagar före till och med ca 4 dagar efter utslagdebut. Tiden kan 
förlängas hos patienter med nedsatt immunförsvar.  

 En individ som exponerats för mässlingsvirus kan vara smittsam tidigast från dag 5 efter 
smittotillfället.  

 Inkubationstiden är 7–18 dygn (oftast 10–12 dygn) men kan förlängas ytterligare 1–2 dygn om 
immunoglobulinprofylax getts.  

 
Mottaglighet  

 Följer man barnvaccinationsprogrammet i Sverige erbjuds i normalfallet första dosen 
mässlingsvaccin vid 18 månaders ålder och andra dosen vid 6–8 års ålder.  

 Barn <18 månaders ålder som inte hunnit få första dosen vaccin har oftast ingen immunitet. 

 Genomgången mässlingsinfektion ger livslång immunitet.  

 Majoriteten av de individer som fått två doser vaccin har ett mycket gott och mångårigt skydd. 

 Vuxna individer som endast fått en dos vaccin har osäker immunitet (93–95% bedöms ha skydd 
efter en dos). 

 Vaccinerade individer kan i vissa fall utveckla lindriga symtom och är då sannolikt låggradigt 
smittsamma.  

 

Arbetsbeskrivning 
Misstänk mässling hos personer med osäker immunitet som insjuknar med feber, ögonirritation och 
torrhosta. Ofta finner man även utslag i munslemhinnan. Två till fyra dygn efter symtomdebut 
uppkommer ett storfläckigt, rött utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig över 
bål och extremiteter. 
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OBS! Personer med misstänkt mässling ska handläggas omgående och inte placeras i väntrum eller 
vistas i andra allmänna utrymmen på vårdinrättningar. 
 

 
 
Om ett misstänkt mässlingsfall upptäcks på vårdavdelning eller mottagning: 

 Vårda patienten i eget rum med stängd dörr. 

 Smittsamhetsbedömning görs snarast av läkare. 

 Kontakta Infektion (dagtid ordinarie infektionskonsult alternativt bakjour).  

 Om misstanken kvarstår - informera omgående smittskyddsläkare i beredskap via sjukhusens 
telefonväxlar, även jourtid.  

 Enhetens linjechef informerar Vårdhygien (kontorstid). 

 Vid fall som har befunnit sig på DSBUS informerar Vårdhygien kontorstid koordinator (tel 366 
53) på Barncancercentrum. Övrig tid informerar vårdande enhet bakjour på barncancercentrum 
DSBUS. 
 

Snabb virologisk diagnostik (PCR för morbilli samt IgM/ IgG) är avgörande för fortsatt 
smittspårningsarbete. Smittsamheten bedöms utifrån vaccinationsstatus, sjukdomsbild och 
laboratoriesvar.  
 
Ett verifierat fall av mässling innebär ofta ett stort antal exponerade. Samråd bör ske mellan 
medicinskt ansvarig på berörd avdelning/mottagning, Infektion, Vårdhygien och Smittskydd t ex i 
form av Utbrottsgrupp - se Utbrott av smittsam sjukdom inom SU. SU:s beredskapsplan kan behöva 
aktiveras. 
 
Patientnära och vårdrelaterat arbete  
 

 Vård ska ske i eget rum med sluss och separat ventilation. 

 Riktlinje Grundläggande vårdhygieniska principer gäller med komplettering av andningsskydd. 

 FFP3-klassat andningsskydd ska användas av all personal i vårdrummet. Se Vårdhygien – 
Lathund Tillpassning av andningsskydd. Skyddet ska sluta tätt över kinder, haka och näsa för 
att skydda effektivt och är alltid engångs. 

 Vid nära vårdarbete använd även stänkskydd  
- heltäckande visir alternativt 
- skyddsglasögon 

 Anpassning av hygienrutiner gällande fortsatt vård av verifierat fall kan ske utifrån 
smittsamhetsbedömning av patienten och dokumenteras då i patientjournalen. 

 Nästa patient tas in på patientrummet efter tidigast två timmar. Städning kan ske tidigare om 
andningsskydd används. I patientrum med högre antal luftväxlingar kan intervallet vara kortare, 
till exempel 20 minuter på operationsrum.  

 
Operation och undersökningar 

 Kontakta Vårdhygien (kontorstid) alternativt bakjour Infektion (jourtid) för planering om 
undersökningar (t ex röntgen) eller operationer måste utföras på annan vårdenhet. 
 

Transport  

 Fordonstransport av misstänkt fall mellan vårdinrättningar sker med sjuktransport alternativt 
egen bil, inte via taxi eller allmänna kommunikationsmedel. Patienten instrueras i host- och 
nyshygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling. Patient som 
tolererar munskydd kan förses med detta. Informera mottagande enhet och undvik väntetider. 

 Transportpersonal använder andningsskydd. 

 Transport mellan sjukhusbyggnader sker om möjligt utomhus. 
 

Smittspårning 

Syftet med smittspårningen är att snabbt identifiera exponerade och mottagliga individer. Arbetet kan 
behöva påbörjas innan definitiv diagnos föreligger. Postexpositionsprofylax kan ske med vaccin 
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(inom 3 dygn) eller immunglobulin (inom 6 dygn) efter smittotillfället, helst snarast möjligt efter 
exposition.  
 
Tillvägagångssätt  

 Definiera smittsamhetsperioden för patienten, v b i samråd med 
Infektion/Smittskydd/Vårdhygien.  

 Begränsad kontaktspårning kan ske i samråd med Infektion/Smittskydd/Vårdhygien i de fall 
individen bedöms som låggradigt smittsam. 

 Enhetens linjechef utreder vilka enheter individen med mässling vistats på under 
smittsamhetsperioden och tidpunkt för detta. 

 Enhetens linjechef listar individer som exponerats och försöker klarlägga om de exponerade har 
osäker immunitet, är gravida eller har nedsatt immunförsvar.  Glöm inte att inkludera även 
servicepersonal, anhöriga, studenter, tolkar och liknande. Se PM Mässling – utbrottshantering 
och smittspårning. 

 Eventuella åtgärder kring exponerade individer (provtagning för immunitetsbedömning och 
ställningstagande till postexpositionsprofylax) sker i samråd mellan medicinskt ansvarig läkare 
och Infektion. 

 Vårdhygien kontaktar enhetens linjechef, vårdenhetsöverläkare alternativt ansvarig jour på de 
enheter där den smittsamma patienten vistats och även de avdelningar som mottagit 
exponerade medpatienter. 

 
Personal 
Gravid personal ska inte delta i patientens vård. Vårdpersonal bör vara immun mot mässling. Varje 
verksamhet ansvarar för riskbedömning inom den egna verksamheten samt ställningstagande till att 
erbjuda vaccination.  

 

Exponerad icke-immun personal avstängs från arbete från dag 5 efter första kontakt med smittsam 
individ. Avstängningsperiodens längd kan variera beroende på om postexpositionsprofylax getts. 
Samråd med Infektionskliniken/ Vårdhygien. Se Lathund Vårdhygien - personalinfektioner. 

 

Ansvar 
Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.  
Mässling är anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.  
 

Uppföljning, utvärdering och revision 
Medvetet avsteg från rutin dokumenteras i patientjournal om rutinen är kopplad till patient. Övriga 
orsaker till avsteg från rutin rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt 
avvikelsehanteringssystem.  

 
Relaterad information 
Beredskapsplan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Lathund Vårdhygien – personalinfektioner. 
Vaccination och immunitetstest för personal och studerande Område 1 
Utbrott av smittsam sjukdom inom SU. Riktlinje 
Vårdhygien - Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 
Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd  
Vårdhygien - Luftburen smitta och droppsmitta. Riktlinje 

 
Kunskapsöversikt 
Mässling. InfPreg, kunskapscentrum för infektioner under graviditet.  
Sjukdomsinformation om mässling. Folkhälsomyndigheten  
Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan. Socialstyrelsen, art.nr 
2014-11-15  
Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund. Socialstyrelsen, artikelnr 
2014-5-6 
PM Mässling – utbrottshantering och smittspårning. Smittskydd Västra Götaland, Dnr SMSK 2018-
00001  
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Arbetsgrupp/granskare 
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Roseli Sandbreck, hygiensjuksköterska 
Martina Sansone, hygienläkare 
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Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Leif Dotevall, bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland 
Younis Khalid, verksamhetschef  DSBUS, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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