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Mässling – akutbedömning och klinisk 

bild 

Under pågående utbrott av mässling eller misstanke om nya fall lokalt, 

behövs ökad uppmärksamhet på diagnosen. Följande rutin gäller i dessa 

lägen: 

Patient som söker akut med feber, eller får 
feber i samband med inneliggande vård 

 För personer födda 1960 eller senare: Fråga om immunitet mot 

mässling. Tidigare vaccination mot mässling? En dos eller två 

doser? Genomgången mässling? Oklart? 

 Fråga om möjlig aktuell exposition för mässling. 

 Ta reseanamnes. Rest utomlands nyligen? 

 Leta efter Kopliks fläckar på insidan av kindslemhinnan 

(afteliknande lesioner som kan se ut som ”saltkorn” mot röd 

botten på kindslemhinnan). Kopliks fläckar uppträder cirka ett 

dygn före hudutslagen och är patognomont för mässling. 

 Akutmärk alltid prov om det finns misstanke på mässling! 

 

Bild 1–2: Kopliks fläckar på kindslemhinnans insida 

Foto: Copyright SciencePhotoLibrary (med tillstånd från www.ibl.se) 
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Bild 4: Utslagen debuterar ofta i ansiktet 

Foto: CDC Public Health Image Library (Photo ID# 

19434) 

 

Bild 5: Konjunktivit vid mässling 

Foto: CDC Public Health Image Library 

(Photo ID# 989) 

 

 

Bild 3: Kliniskt förlopp vid primär mässling  

Källa: Manual for the laboratory diagnosis of measles  

and rubella infection (WHO 2007) 

 

  

 

 

Inkubationstiden för mässling är oftast 11–12 dygn (7–18 dygn). 

Torrhosta och konjunktivit är ofta tidiga symtom. Hudutslagen vid 

mässling uppträder oftast först dag 3–4 i förloppet, först i ansiktet och 

bakom öronen, och sprider sig därefter till bål och extremiteter. 

Leverpåverkan kan förekomma. 

Patienter med feber + utslag + möjlig exposition (till exempel 

utlandsresa) + inte immun mot mässling: Överväg mässling! 

Bild 6–7: Varierande utseende av makulopapulösa utslag vid mässling  

Foto: Copyright SciencePhotoLibrary (med tillstånd från www.ibl.se) 
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Personer med partiell immunitet kan insjukna i så kallad 

genombrottsmässling. Dessa infektioner har ofta ett något mildare 

förlopp, mindre uttalade luftvägs- symtom och lägre grad av 

smittsamhet. 

För patienter med uttalad immunbrist kan den kliniska bilden bli mer 

uttalad och allvarlig. Ökad risk för pneumonit och encefalit har 

rapporterats. Hudutslag kan saknas. Smittsamhetsperioden kan vara 

betydligt längre än vid klassisk mässling. 

 

Bild 9: Bildstöd för frågor om mässling på 12 

språk https://kom-hit.se/flykting/verksamheter-

och-bildstod/massling-och- vaccination/ 

Bild 8: Infografik om mässlingssymtom och  

komplikationer  

www.vgregion.se/smittskydd 

 

Läs mer om mässling: 
Smittskydd Västra Götaland www.vgregion.se/smittskydd 

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/ 

Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Massling/ 

Översiktsartikel i Lancet Measles. Moss WJ. Lancet 2017; 390:2490–

2502 
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