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Påssjuka (parotit) – handläggning 

 

Smitta och smittöverföring 
Påssjuka (parotit) är en akut virussjukdom som endast drabbar 

människor. Infektionen är en så kallad droppsmitta, och sprids genom 

saliv och upphostningar. Jämfört med andra klassiska barnsjukdomar, till 

exempel mässling, är smittsamheten dock lägre. Påssjuka orsakas av 

RNA-virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Vaccin ger inte 

fullständigt skydd mot alla genotyper av parotitvirus. Brister i vaccinets 

effekt är en sannolik orsak till så kallad genombrottsinfektion trots 

tidigare vaccination. 

 

Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (men kan variera från 12–25 

dygn). Smittsamhetsperioden är från några dygn före symtomdebut till 

fem dagar efter. Smittsamheten är störst strax före insjuknandet. 

 

Symtom 
De första sjukdomstecknen är sjukdomskänsla och feber under 1–2 dygn 

och tilltagande öronvärk vid tuggning. Därefter tillkommer svullna och 

ömmande spottkörtlar längst bak på underkäken, framför örat och ned 

mot halsen. Svullnaden börjar ofta på ena sidan, men sprider sig sedan 

vanligtvis även till andra sidan efter några dygn. En fjärdedel av alla med 

påssjuka har endast ensidig svullnad av spottkörtlarna. Symtomen 

kvarstår under 7–10 dygn, men kan vara kortare vid lindrig infektion. 

 

Asymtomatisk infektion är vanlig, särskilt hos små barn. Ungefär hälften 

av alla fall med påssjuka får endast lindriga symtom. En vanlig 

komplikation vid primärinfektion är hjärnhinneinflammation som brukar 
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vara ganska lindrig och snabbt övergående, men kan åtföljas av 

bestående, oftast ensidig, hörselnedsättning. Andra relativt vanliga 

komplikationer är testikelinflammation (som vid dubbelsidig infektion 

kan leda till sterilitet). 

Provtagning vid misstänkt påssjuka 
Se provtagningsanvisningar från respektive laboratorium. Både 

antikroppspåvisning och viruspåvisning bör utföras i samtliga fall. 

Viruspåvisning med PCR från 

 saliv (sekret från parotiskörtelns mynning) 

 urin 

Antikroppspåvisning 

 blodprov för akut serologisk undersökning av IgM-antikroppar 

mot parotitvirus. 

Åtgärder vid sjukdom 
 För att undvika smittspridning bör den sjuke vara hemma, och 

inte vistas i skola, förskola eller på arbetsplatsen under 

sjukdomsperioden (minst fem dygn). Även genombrottsinfektion 

kan vara smittsam. 

 Undvik allmänna väntrum inom vården. 

 Smittspårning ska innefatta frågor om möjlig smittkälla, andra 

personer med liknande symtom i omgivningen, aktuella resor, 

tidigare vaccination mot påssjuka och kännedom om oskyddade 

personer i omgivningen, framför allt ovaccinerade barn. 

 Påssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig 

sjukdom enligt smittskyddslagen. 

Åtgärder vid exposition av parotitvirus 
 Vaccination efter exposition är ofarlig, men skyddseffekten är 

okänd. 

 Ovaccinerade närkontakter utan kontraindikationer ska erbjudas 

vaccination. Vid tveksamhet om genomgången vaccination 

behöver inte antikroppsundersökning utföras före vaccinationen. 

 Immunglobulin har ingen påvisad effekt som 

postexpositionsprofylax. 

 Det är viktigt att försöka undvika att utsätta mottagliga 

(ovaccinerade eller immunnedsatta) personer för smitta. Från och 
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med dag 11 efter exposition finns en risk att smitta andra 

personer. 

Prevention 
Levande försvagat parotitvirus av genotyp A ingår i det vaccin mot 

mässling, påssjuka och röda hund som används i Sverige. Denna 

vaccination infördes i det svenska barnvaccinationsprogrammet under 

1970-talet och blev allmänt 1982. Vaccinet ges enligt svenska 

programmet vid 18 månaders ålder och vid 6–8 års ålder. 

 

Skyddseffekten mot påssjuka anses vara cirka 90 % efter två 

vaccindoser, men skyddet sjunker med tiden. Genombrottsinfektion med 

påssjuka, trots två tidigare doser MPR-vaccin, rapporteras främst bland 

unga vuxna. 

Kontraindikationer mot vaccination  
 immunbrist 

 graviditet 

 känd allergi mot någon ingående vaccinkomponent 

 annan pågående infektionssjukdom. 
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