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Mässling - provtagning 

Revideringar i denna version 
Förlängt i oförändrad form 

 

Syfte 
Beskriva provtagningsförfarande vid misstänkt mässling. 

Arbetsbeskrivning 

Kliniska kriterier för misstänkt diagnos 

 feber och 

 makulopapulärt utslag och 

 hosta och/eller snuva och/eller konjunktivit 

Akut handläggning vid misstänkt eller verifierad mässling 

1. Isolering av patienten, som tas in utifrån via slussdörr. Vid behov av 

inneliggande vård ska denna ske på isoleringsenhet för luftburen 

smitta (infektionsklinik eller barnklinik med isoleringsrum). 

2. Om misstanke kvarstår efter anamnes och klinisk bedömning: 

Telefonkontakt med Smittskyddsläkare i beredskap. 

3. Serumprov för analys av IgM- och IgG-antikroppar mot mässling 

omgående.  

Akutsvar begärs och prover samt remiss skickas till virologlab 

Göteborg. 
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4. Påvisning av virus-RNA med PCR från nasofarynxsekret (vanlig blå 

nasofarynxpinne) urin (10 ml i sterilt rör) och helblod (röd/svart 

serumrör).   

Akutsvar begärs och prover samt remiss skickas med transport till 

virologlab Göteborg, efter samråd med infektionsbakjour som 

kontaktar dem per telefon. 

5. Vid exposition inom sjukvården även kontakt med Vårdhygien 

snarast möjligt. 

6. Behandlande läkare samråder med Vårdhygien och Smittskydd för 

att omgående initiera smittspårning av möjliga exponerade 

kontakter. 

7. Smittskyddsanmälan via SmiNet. 

Käll- och litteraturförteckning 

För ytterligare information se  

Mässling-vårdhygien Vårdhygien SkaS 

Mässling – utbrottshantering och smittspårning Smittskyddet Västra 

Götaland 
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Information om handlingen 
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