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Mässling 

• Vaccination infördes på 1970-talet och blev allmän från 
1982  

 
• Paramyxovirus som överförs som en luftburen droppsmitta 
 
• En av de allra mest smittsamma sjukdomar som existerar  
 
•  Inkubationstid om 7-18 dagar (vanligen 10-12 dagar)  
 
•  Smittsam från 4 dygn före debut av utslag till och med 4 

dygn efter att utslagen uppträtt. 



Symtom mässling 

• Stigande feber samt ofta hosta och konjunktivit (2-4 
dygn) 

• Koplikska fläckarna - saltkornsliknande utslag i 
kindslemhinnan  

• Hudutslag i form av  

    generellt exanthem  debuterar  

    oftast dag 3-5 i (börjar i hårfästet  

    och sprider sig sedan över  

    kroppen). Finns kvar 5-6 dagar. 



Komplikationer till mässling 

• Bakteriella sekundärinfektioner (otit, sinuit, 
pneumoni) som är vanliga 

• 1/1000 drabbas av encefalit  

•  1 på 50 000 till 100 000 av det mycket 
allvarliga och dödliga tillståndet SSPE (subakut 
skleroserande panencefalit) 

http://vk.ovg.ox.ac.uk/stories 
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PM för mässling- 
utbrottshantering och smittspårning  





Utbrott mässling! 

Bild från SVT.se 



Smittskyddsförebyggande åtgärder vid 
mässlingsutbrott 

• 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.  

 

• Är personen som exponerats immun?  
        Vid tveksamhet utför immunitets-undersökning (akutsvar) 

 

• 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.  

• För exponerade personer med debut av symtom  genomförsundersökning 
på isoleringssal (ej passera andra lokaler/väntrum!)  



Postexpositionsprofylax mässling 

Smitta inom 72 timmar: 
• Icke-immuna vuxna o barn > 6 mån: 

      MPR-vaccin (ej till gravida eller personer med immunbrist eller annan 

      kontraindikation – till dessa personer ges immunglobulin) 

• Icke-immuna spädbarn < 6 mån: Immunglobulin 

      (om mamman har antikroppar mot mässling kvarstår dessa hos ett  

        fullgånget barn i 3 -6 månader)  

 

Smitta efter 72 timmar till och med 6 dygn: Immunglobulin 

 För utförlig information se: 
PM för mässling- utbrottshantering,smittspårning (Region Norrbotten/smittskydd) 



Vilka bör erbjudas vaccination mot 
mässling? 



För ytterligare info se:  
Information om mässling och mässlingsvaccination   (Smittskydd, Region Norrbotten) 



Folkhälsomyndighetens nya webbsida om vaccinationer 

Vaccinfunkar.se 
Information till personal 

Affischer att beställa! 



Nytt PM –  
 handläggning vid invasiv meningokocksjukdom 



Meningokock (Neisseria meningitidis) 

• Bakterie som i ovanliga fall kan ge upphov till 
sepsis och/eller meningit  

 

• 10% av befolkningen är bärare i näsa och svalg 

 

• Endast ca 60 personer insjuknar årligen i Sverige 

 

• Störst risk att insjukna är barn och unga vuxna 



Meningokocker - smittväg 

•  Smittar via upprepad närkontakt som 
luftburen droppsmitta eller kontaktsmitta via 
sekret från övre luftvägar 

 

• Överlever inte länge utanför kroppen och 
smittar inte via föremål 

 

• Ink.tid vanligen 3-4 dygn (2-10) men säker 
övre gräns finns inte 



Meningokocker –  
symtom på invasiv infektion 

• Symtomen utvecklas vanligen över 1-2 dagar men 
kan också utvecklas till livshotande tillstånd på bara 
några timmar  

 

• Vanliga symtom: sjukdomskänsla, feber, frossa, 
illamående, buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, 
muskel- och ledvärk, påverkat medvetande. Många 
får petechier i varierande grad. 



Smittskyddsåtgärder vid fall 

• Kontakta smittskyddsläkare via telefon 
 
• Personer i den sjukes närhet informeras  
    (anamnes!) 
 
• Ställningstagande till profylax till närkontakter (förstahandsmedel: 

tabl. Ciproxin i engångsdos) 
 
• Information från smittskyddet till vårdenheter som kan antas 

kontaktas av misstänkta fall 
 
• Om 2 fall eller fler: Ställningstagande till vaccination i avgränsade 

grupper 
 



Nyhet 1 mars 2018 

Gratis vaccination mot 
Pneumokocker till alla 

som tillhör 
riskgrupperna 



Influensadagen 
 Folkhälsomyndigheten 2 okt 2018 



ECMO 2017/2018 -influensafall 

Mattias Lindfors, Bitr. överläkare, Karolinska sjukhusets ECMO avdelning 
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Per Follin Smittskyddsläkare Stockholms Län 



TBC i världen 

• 9,6 miljoner människor insjuknade och 1,5 miljoner 
(varav 140 000 barn) dog pga TBC år 2014 

• TB-dödligheten minskade med 47 % mellan 1990-2015 

• Ca 500-700 fall/år i Sverige 

 

   ”Nya problem” 

• Koppling till HIV –vanligaste orsaken till att personer 
med hiv dör  

• Resistens mot läkemedel – 480 000 drabbades 2014 



Antal fall av tuberkulos 1989-2017 
per födelseland 



Tuberkulosstatistik 
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TBC- sjukdomslokalitet 



TBC är inte alltid smittsam…. 



Troligt smittland 2010-2017 
Region Norrbotten 
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BCG-vaccination 

• Skyddar framförallt små barn mot allvarlig TBC 

 

• BCG-vaccination till vuxna rekommenderas inte  

 

• Vaccination erbjuds barn i familjer från länder med ökad förekomst av 
tuberkulos eller vid planerad längre vistelse i dessa länder (>3 mån) 

 

• Alltid PPD innan vaccination (0 mm) 

 

• Vaccination av alla nyfödda upphörde 1975 i Sverige 

 

• Revaccination rekommenderas inte enligt WHO 

 

Mer information: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 

Folkhälsomyndigheten 2017. 



      Förslag ändringar TBC-screening 
 
1. Barn < 2 år från länder med ökad, hög eller 
     särskilt hög risk för TBC: 
     PPD (om PPD = 0 mm erbjuds vaccination om  
     tidigare ovaccinerad) 
 
2. Barn 2-18 år från länder med ökad, hög eller    
     särskilt hög risk för TBC: 
     IGRA-test (om negativ erbjuds BCG-vaccination  
     om tidigare ovaccinerad) 
 
3. Vuxna > 18 år från länder med hög eller  
     särskilt  hög risk för TBC:  
     IGRA-test 
 
4. Känd exponering alla länder: 
     Utredning enligt punkt 1-3 utifrån ålder 
 
5. Klinisk misstanke alla länder: 
    Om symtom - akut läkarbedömning (lung-alt.  
    barnspecialist) 



Hepatit C behandling 

Jonas Hansson Bitr. Smittskyddsläkare, Region Norrbotten 



DAA – Direct Active Antivirals 
Behandling från 2014  

Jonas Hansson Bitr. Smittskyddsläkare, Region Norrbotten 

 



Kostnadsutveckling DAA 

Jonas Hansson Bitr. Smittskyddsläkare, Region Norrbotten 

 



Antal nya fall av hepatit C smittade via injektion av droger  
Norrbottens Län 1997-2017 
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Provtagning och behandling via…. 

• LABO 

• Psykiatri 

• KVA 

• SiS-behandlingshem 

• Sprututbyten och naturligtvis….. 

• Infektionsmottagningen!!! 
 



Utläkt hepatit ger INTE immunitet! 



Sprututbyte 

Bild av Frida Jakobsson Infektionsläkare  
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Effektmål för sprututbyte (pilotprojekt) 

• Etablera kontakt med minst 75 % av beräknat antal personer som injicerar droger 
 
• Provtagning av deltagarna vid inskrivning i programmet därefter var 3:e – 6:e 

månad  
 
• Vaccinera 100 % av de som saknar skydd mot hepatit A och B 
 
• Till 100 % av deltagarna i programmet regelbundet erbjuda riskreducerande och 

motiverande samtal med mål att inte smittas och uppnå drogfrihet 
 
• Genom etablerad samverkan mellan socialtjänst, beroendeenheter och psykiatri 

kunna erbjuda en snabb kontakt för fortsatta rehabiliterande åtgärder till de 
personer som önskar komma ur sitt missbruk  
 

• Till 100 % av de som smittats av en infektion utforma vårdplan för fortsatt 
omhändertagande 
 

•  > 90 % av utlämnade sprutor och kanyler ska återlämnas 
 


