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Meningokocksjukdom 
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Smittskyddsblad/Meningokockinfektion/  
 

PM för invasiv meningokocksjukdom 

Bakgrund 

Meningokock, Neisseria meningitidis, är en bakterie som i ovanliga fall kan ge upphov till en mycket allvarlig invasiv sjukdom i form av sepsis och/eller meningit. I sällsynta fall 

kan även en lindrigare infektion orsakas; t ex artrit, pneumoni eller s k benign meningokocksepsis. Så mycket som 10% av befolkningen är bärare av 

dessa i näsa eller svalg men endast ca 60 personer insjuknar årligen i Sverige. Vid provtagning kring ett kliniskt fall ses ofta 

påtagligt ökad bärarskapsfrekvens. Störst risk för sjukdom har barn och unga vuxna. Insjuknande inträffar vanligen i samband med nykolonisering med 

meningokocker.  

Smittvägar 

Smittar via upprepad närkontakt som luftburen droppsmitta eller kontaktsmitta via sekret från övre luftvägarna. Överlever inte 

länge utanför kroppen och smittar därför inte via andra föremål.  

Inkubationstid 

Vanligen ca 3-4 dygn, i de flesta fall från 2 till 10 dygn men någon säker övre gräns är dock ej känd.  

Symtom och tecken 

Symtomen utvecklas vanligen över en till två dagar men kan också progrediera till livshotande tillstånd på bara några timmar. Vanliga symtom är sjukdomskänsla, feber, frossa, 
illamående, buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, muskel- och ledvärk, påverkat medvetande. Många, men inte alla, drabbas av det för tillståndet klassiska tecknet petechier i 
varierande grad.  

 



Smittskyddsåtgärder vid fall av meningokocksjukdom 

Anmälan 

Telefonanmälan till smittskyddsläkaren bör ske snarast vid varje fall av invasiv meningokocksjukdom. Behandlande 

läkare ska också anmäla inträffat sjukdomsfall  via sminet. Ange klinisk bild och de smittskydds- och smittspårningsåtgärder som vidtagits. 
Odlingspositiva symtomfria fall anmäls ej. 

Skärpt uppmärksamhet 

Information från behandlande läkare med i tillämpliga fall stöd från smittskyddet till personer i den sjukes omgivning om symtom och tecken 
så att man snabbt söker läkare. Information från smittskyddet till vårdenheter som kan antas kontaktas avmisstänkta fall; t ex lokala 
hälsocentraler, sjukvårdsupplysning (1177), barnklinik, infektionsklinik. Vid fall hos skolbarn informeras skolsköterska och hos förskolebarn 
ansvarig på förskola.  

Antibiotikaprofylax till omgivningen 

Man skall inte ta odling och invänta odlingssvar utan behandlingen skall i de fall den är indicerad ges snarast utifrån den kontakt som 

framkommer i anamnesen. För val av preparat, se separat rubrik.  

Närkontakter; med detta avses medlemmar i samma hushåll samt salivkontakter (t ex kysskontakter, druckit ur 

samma flaska, mun-till-mun-återupplivning) ska ges profylaktisk behandling för att förebygga insjuknande snarast via närmaste 
sjukvårdsinrättning. 

På militärförläggning, internat, lägerskola eller dylikt bör man överväga att ge rumskamrater – de som sovit i samma rum eller 

liknande - profylax. 

På förskola bör profylax övervägas till barn i samma förskolegrupp. 

På skola ges vanligen inte profylax vid ett enstaka fall men kan övervägas vid 2 eller flera fall.   



Vaccination 

Kan i samråd med smittskyddsläkaren bli aktuellt i avgränsade grupper om 2 eller flera sjukdomsfall inträffar. Aktuella 
vacciner Menveo eller Nimenrix (för serogrupp A, C, Y, W) samt Bexsero eller Trumemba (serogrupp B). Skyddseffekt 
först efter ca 2 veckor.  

Odling av omgivningen 

Odling av kontakter för att påvisa eventuell kolonisation av meningokocker ska inte göras 
regelmässigt och ska heller inte användas för att avgöra om profylax ska ges eller ej. Odling 

av svalg och/eller nasopharynx kan övervägas i särskilda fall för att få en bild av det epidemiologiska läget, i så fall 

skall det tydligt anges på odlingsremiss att det rör sig om smittspårning kring ett fall av 
meningokocksjukdom.  

Samhälleliga åtgärder 

Samhälleliga åtgärder av mer omfattande karaktär blir mycket sällan aktuella. Sådana beslut fattas av och i samråd med 
smittskyddsläkaren. 

Daghem, skola, militärförläggning/motsvarande: Kontakta för institutionen ansvarig läkare. Efter ett enstaka fall är i 
allmänhet endast information till personal/föräldrar om skärpt uppmärksamhet nödvändig men antibiotikaprofylax 
kan övervägas. Vid två eller flera fall övervägs omgående antibiotikaprofylax och vaccination, samråd med 
smittskyddsläkaren alternativt infektionsspecialist. På militärförläggning, internat, lägerskola eller dylikt betraktas 
rumskamrater som hushållskontakter. Överväg att skicka hem alla deltagare på lägerskola, internat eller motsvarande. 

Övriga arbetsplatser: Vid enstaka fall, ingen åtgärd. Om två eller flera fall kontakta smittskyddsläkaren. 

Antibiotikaprofylax mot meningokocksjukdom 

Förstahandsmedel: ciprofloxacin i engångsdos. 

 

 

 



Meningokocker – i extrem korthet 

• Mycket sällan sjukdomsframkallande men 
kan vara extremt fulminant sjukdom 

• Ring smittskyddet vid fall 

• Antibiotikaprofylax till närkontakter (tänk 
i första hand hushållskontakter och 
salivkontakter) 

• Ovanligt med sekundärfall 

 



Mässling – historisk sjukdom? 

• Morbilli – diminutiv av morbus; ”lilla 
sjukdomen” 

• Measles – diminutiv av miser; ”lilla 
eländet” 

 







Mässling i Norrbotten 2018 

Fall: 

1. Kvinna i 30-årsåldern, rest i Sydostasien 

2. Hennes ovaccinerade (pga ålder) barn 

3. Sjukvårdspersonal som träffat kvinnan 
(Lindrig vaccingenombrottsmässling. Minimal smittsamhet.) 

 

Inga fler fall trots omfattande potentiell 
exponering av personal och patienter, ffa från 
fall nr 1. Även nr 2. (Och 3).  



Mässling 

 

PM för mässling - utbrottshantering, smittspårning  

Bakgrund  

Mässling är en av de klassiska barnsjukdomarna men har sedan vaccination infördes på 1970-talet och blev allmän från 
1982 blivit en sällsynthet i Sverige. Ute i världen är mässling fortfarande en stor orsak till lidande men i minskande, 2016 var enligt WHO det 

första året som färre än 100 000 människor dött på grund av mässling under ett år. WHO beräknar att mässlingsvaccin förhindrat ca 20.4 
miljoner dödsfall i världen mellan åren 2000-2016. I Europa har det på senare år förekommit utbrott i flera länder med 1000-tals konstaterade 
fall.  

Mässling orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus, överförs som en luftburen droppsmitta och är en av de allra mest 
smittsamma sjukdomar som existerar. Viruset har ingen annan naturlig värd än människan och är därför potentiellt möjligt att 

helt utrota.  

 

Klinisk bild  

Efter en inkubationstid om 7-18 dagar (vanligen 10-12 dagar) insjuknar man med stigande feber samt ofta hosta och 

konjunktivit under prodromalfasen de första 2-4 dygnen. Hudutslag i form av generellt exanthem debuterar oftast dag 3-5 i 

sjukdomsförloppet, börjar i hårfästet och sprider sig sedan över hela kroppen. 1-2 dygn före hudutslagen debuterar de Koplikska 
fläckarna; saltkornsliknande utslag i kindslemhinnan. Vanligen sjunker febern dag 6 och utslagen finns kvar under ca 5-6 dagar.  

Komplikationer till mässling är bakteriella sekundärinfektioner (otit, sinuit, pneumoni) som är vanliga, 1/1000 drabbas av 
encefalit och 1 på 50 000 till 100 000 av det mycket allvarliga och dödliga tillståndet SSPE (subakut skleroserande panencefalit).  



 
Smittsamhet  

 

En smittad person är mest smittsam under den tidiga symtomatiska fasen men anses kunna 

vara smittsam från 4 dygn före debut av utslag till och med 4 dygn 
efter att utslagen uppträtt. Således kan en smittad person på väg att insjukna 

men som ännu är asymtomatisk vara smittsam, ungefär från dag 5 efter exposition för viruset. 

  

Mässlingsvirus inaktiveras snabbt utanför kroppen och överlevnadstid i luft eller på ytor är 

några timmar. Mässlingsvirus kan följa med luftströmmar inomhus och finnas kvar i 
luften upp till två timmar efter den mässlingssjuke passerat.  

Vid utomhuskontakt är smittrisken oftast ytterst liten.  

Låg luftfuktighet förefaller öka risken för luftsmitta och kan vara en orsak till att mässling 
sprids lättare inomhus under vintertid.  



Riskgrupper för allvarlig sjukdom  

· gravida  

· barn under 12 månaders ålder  

· undernärda  

· personer med grav immunbrist, inklusive hivinfektion med låga CD4-värden.  
 

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. Vid behov av inneliggande vård ska denna ske på isoleringsenhet för luftburen smitta (isoleringsrum på 
infektionsklinik).  

2. Påvisning av virus-RNA med PCR från nasofarynxsekret, urin och blod. Akutsvar begärs.  

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

4. Omgående telefonkontakt med smittskyddsläkare.  

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.  

 

 

 

 



Åtgärder för exponerade kontakter  

  
1. Bedöm graden av exposition. Vistelse i samma rum under endast några minuter 

samtidigt eller inom två timmar efter att den smittsamma personen 

befunnit sig där innebär en påtaglig smittrisk. Vid utomhuskontakt är smittrisken 

oftast ytterst liten.  

2. Är personen som exponerats immun? Vid tveksamhet utför immunitets-undersökning 

med serumprov för kvantifiering av IgG-antikroppar mot mässlingsvirus. Begär akutsvar!  

3. Exponerade personer bör informeras om inkubationstid och symtom vid mässling. 

Informationen ska även innehålla vem som ska kontaktas vid symtom (vanligen 

sjukvårdsrådgivning via 1177) och att patienten inte ska söka allmän 

akutmottagning så att ytterligare personer riskerar att smittas.  

4. För exponerade personer med debut av symtom inom inkubationstiden där mässling inte 

kan uteslutas ska transport till infektionsklinik (eller annan enhet med tillgång till 

isoleringsrum) ske i egen regi eller taxi, eller med ambulans, beroende på medicinskt behov.  

 



Postexpositionsprofylax mot mässling  

 

Vaccination eller immunglobulin (eller ingenting) 
  

Till icke-immuna vuxna och barn äldre än 6 månaders ålder  

Smitta inom 72 timmar: Mässlingsinnehållande vaccin (M-M-RVAXPRO eller Priorix) subkutant eller intramuskulärt (om inga kontraindikationer mot mässlingsvaccin finns).  

Smitta för mer än 72 timmar sedan, till och med 6 dygn efter exposition inom vården: polyvalent humant immunglobulin (generell dosering 0,25 - 0,5 mL/kg kroppsvikt 
intramuskulärt, maximalt 15 mL). Effekten av immunglobulin är högre om dosen ges tidigt. Insjuknande i mässling kan inte uteslutas trots att immunglobulin har givits.  

Eventuella kvarvarande maternella antikroppar kan påverka vaccinations-svaret hos barn upp till 12 månaders ålder och ordinarie vaccination ges därför som vanligt på BVC 
(tidigast vid 12 månaders ålder).  

Redan vaccinerade som tidigare endast erhållit en dos vaccin mot mässling  

Ge en andra dos mässlingsinnehållande vaccin om det gått längre tid än en månad sedan föregående vaccindos. Denna boosterdos ges även om expositionen skett för mer än 72 
timmar sedan. I fall där osäkerhet föreligger om en eller två doser mässlingsinnehållande vaccin givits, kan ytterligare en dos ändå ges. I flera icke-kontrollerade studier, där en 
tredje dos mässlingsinnehållande vaccin givits, har inga allvarliga biverkningar rapporterats.  

  

Till icke-immuna spädbarn yngre än 6 månader  

Polyvalent humant immunglobulin (generell dosering 0,5 mL/kg kroppsvikt intramuskulärt). Effekten av immunglobulin är högre om dosen ges tidigt efter exposition. 
Insjuknande kan inte uteslutas trots att immunglobulin har givits.  

Hos fullgångna barn till kvinnor med vaccinimmunitet eller genomgången mässling kvarstår oftast mödraantikroppar till 3–6 månaders ålder. Vid osäkerhet angående moderns 
immunitet kan fryst serumprov från graviditeten efteranalyseras avseende mässlingsantikroppar.  

  

Till gravida  

Smitta inom 6 dygn efter exposition: Om möjligt bör mässlingsantikroppar bestämmas före administration av immunglobulin (fryst graviditetsprov kan användas), men detta 
gäller endast om immunitetsbedömningen inte innebär avsevärd fördröjning av profylax. Gravida som saknar immunitet mot mässling erbjuds polyvalent humant immunglobulin 
(generell dosering 0,25 – 0,5 mL/kg kroppsvikt intramuskulärt, maximalt 15 mL). Effekten av immunglobulin är högre om dosen ges tidigt efter exposition. Seronegativitet är 
oftast, men inte alltid, synonymt med avsaknad av vaccinations- eller mässlingsanamnes.  

Information måste ges att en gravid kvinna som erhållit immunglobulin, trots detta kan insjukna senare i mässling. Detta är viktigt att beakta om kvinnan förlöses under 
inkubationsfasen. Isoleringsrutiner ska följas vid förlossning under denna period. Läs vidare på www.medscinet.se/infpreg/  

  

Nyförlösta icke-immuna kvinnor  

Nyförlöst kvinna kan med fördel vaccineras med mässlingsinnehållande vaccin. Amning kan fortsättas trots vaccinationen.  

  

Till icke-immuna individer med immunsuppression eller andra kontraindikationer för mässlingsinnehållande vaccin  

Polyvalent immunglobulin (generell dosering 0,5 mL/kg kroppsvikt intramuskulärt, maximalt 15 mL). Vid sjukhusvård av immunsupprimerade individer kan istället intravenöst 
immunglobulin övervägas. Effekten avimmunglobulin är högre om dosen ges tidigt. Insjuknande kan inte uteslutas trots att immunglobulin har givits. Allvarligt 
immunsupprimerade individer (till exempel inom 12 månader efter benmärgstransplantation (BMT) eller pågående behandling mot akut leukemi ska ges immunglobulin oavsett 
om de tidigare vaccinerats mot mässling.  

 

file://nll.se/hemkataloger/katalog1/jonhan01/Arkiv/www.medscinet.se/infpreg/


Handläggning av mässlingsexposition i samhället  

  

Smittspårning vid mässling som upptäcks utanför sjukvården  

Smittskydd upprättar, i samråd med behandlande läkare, lista på exponerade personer i: - hemmet - 
arbetsplatsen - förskola eller skola - eventuella fritidsaktiviteter  

Om mässlingssmitta inträffar på allmän plats (allmänna kommunikationer, matvaruaffärer osv.) 
utförs inte smittspårning. För smittspårning på internationellt flyg, se särskilt avsnitt nedan.  

Smittskydd, i samråd med behandlande läkare, ansvarar för att exponerade personer snarast informeras och att 
vaccination eller immunglobulin kan ges där indikation finns. Vid mässlingsexposition utan anknytning till sjukvård 
eller förskola blir postexpositionsprofylax med immunglobulin ytterst sällan aktuellt till icke-immuna individer över två 
års ålder med normalt immunstatus. Den viktigaste mässlingspreventiva smittskyddsåtgärden för dessa är kontinuerligt 
god följsamhet till nationella vaccinationsprogram.  

Vårdhygien, i samråd med smittskydd, överväger ytterligare informationsbehov för att informera om och förhindra 
smitta (akut meddelande till akutmottagningar, primärvårdsmottagningar och barnmottagningar).  

Smittskydd ansvarar för att sjukvårdsrådgivningen 1177 informeras om den aktuella mässlingssmittan.  

  

Särskilda aspekter efter mässlingsexposition inom skola och förskola  

Samråd med BVC och elevhälsa. Information till vårdnadshavare om symtom och kontakt vid behov av sjukvård. 
Överväga vaccinations-erbjudande till ovaccinerade och otillräckligt vaccinerade. Överväga avstängning av exponerade 
icke-immuna från dag 5 till och med dag 18   

 

 



Genomgång vaccinationsstatus och 
v b vaccinera personal?! 


