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Utbrott av mässling i Göteborg, 10 fall har diagnosticerats till
och med den 29 december. Det kan inte uteslutas att
smittspridning även skett på andra platser i samhället, varför
vården ska ha ökad uppmärksamhet på mässling.
Personer med misstänkt mässling ska ringa 1177 innan de söker
vård.
Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum, sätt
upp informationsskyltar vid ingången.
I nuläget bedöms att nya fall kan dyka upp till och med den
11 januari 2018.
Vårdpersonal som inte har skydd mot mässling bör rådgöra med
sin arbetsgivare om vaccination.
Situationen kan komma att ändras, aktuell information finns på
www.vgregion.se/smittskydd

Bakgrund
Sedan 2016 pågår ett antal mässlingsutbrott i Europa, flest fall har rapporterats från
Rumänien, Italien, Tyskland och Grekland.
Den 10 december konstaterades mässling hos en person som sannolikt blev smittad i
södra Europa. Personen sökte vård på vårdcentral och akutmottagning dagarna innan.
Därefter har ytterligare 9 fall av mässling diagnosticerats. I de flesta fall finns det en
fastställd epidemiologisk koppling till indexpatienten. De personer som sedan
insjuknat kan i sin tur ha smittat andra och smittspårning kring varje enskilt fall pågår.

Lägesbeskrivning 29 december 2017
I nuläget bedömer Smittskydd Västra Götaland att nya fall kan dyka upp till och med
den 11 januari 2018.
Det kan inte uteslutas att smittspridning även skett på andra platser ute i samhället
varför det är viktigt att vården har ökad uppmärksamhet på mässling.
Se Smittskydd Västra Götalands hemsida för aktuell information och
lägesbeskrivning
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Viktigt med ökad uppmärksamhet
Det finns risk för att personer med mässling söker vård, de ska inte sitta i väntrum.
Informationsskyltar finns att sätta upp på entrén.
Entréskylt
De personer som blivit känt exponerade för mässling är uppmanade att kontakta 1177
om de får symtom. Allmänheten uppmanas att först ringa 1177 om de misstänker att
de själva eller deras barn har insjuknat i mässling.

Symtom på mässling
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation,
torrhosta och utslag i munslemhinnan. Efter någon dag kommer ett storfläckigt, rött
och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida
sig mot bål och extremiteter.

Handläggning av misstänkt eller verifierad mässling
Se Smittskyddets PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling

Vem risker att bli smittad av mässling?





Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
Vuxna födda mellan 1960 och 1980
o Om man inte blivit vaccinerad
o Om man inte haft mässling
o Om man bara fått en dos vaccin
Personer som avstått vaccination

Vårdpersonal som inte har skydd mot mässling bör rådgöra med sin arbetsgivare om
vaccination. Sådan vaccination kan ske utan föregående immunitetsprövning.

Informationsmaterial
På smittskyddets hemsida finns sjukdomsinformation och aktuella PM.
Informationsblad på svenska
Informationsblad på arabiska
Informationsblad på somaliska
Smittskydd Västra Götaland information om mässling och mässlingsvaccination
Informationsaffisch / Infografik om mässling
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