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Inledning 
Under 2018 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfört en genomlysning av sjukhusets 
hantering av mässlingsutbrottet i Göteborg vintern 2017/2018. Syftet var att beskriva 
händelseförloppet, göra en analys och föreslå förbättringsområden inför när en liknande 
händelse inträffar. En av utgångspunkterna var frågan: Vad bidrog till att hejda och minimera 
utbrottet? 

Dokumentation, avvikelserapporter, e-post, loggar, information på intranätet och intervjuer 
med över hundra personer inom sjukhuset och Västra Götalandsregionen ligger till grund för 
genomlysningen.  

Genomlysningen är gjord på uppdrag av kris- och säkerhetssamordnare Anders Hyltander och 
genomfördes av Michaela Moonen, analys- och projektenheten, strategisk planering. 
Kortversionen är producerad av kommunikationsavdelningen. 

Sammanfattning 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset klarade att effektivt ställa om verksamheterna för att 
hantera utbrottet enligt de rutiner som finns. Arbetet anpassades och trimmades snabbt för att 
möta behoven. Trots att många verksamheter fick arbetsuppgifter de sällan arbetar med, 
samtidigt som ordinarie verksamhet skulle bedrivas parallellt, har inga betydande avvikelser 
eller brister på organisations- och systemnivå identifierats. Målet med sjukhusets insatser var 
att snabbt förhindra smittspridning utan att skapa onödig oro bland medarbetarna och hos 
allmänheten. Slutsatsen av genomlysningen är att målet uppnåddes väl, trots att mässling är 
oerhört smittsamt och att bemanningen på sjukhuset var något lägre än vanligt under jul- och 
nyårshelgerna. Smittspridningen begränsades och hejdades snabbt. 

Smittan nådde Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra den 9 december 2017 och det sista 
fallet konstaterades den 17 januari 2018. Totalt insjuknade 28 personer varav fjorton 
smittades inom sjukvården. Merparten var unga vuxna. Sex var barn, varav fyra var under 18 
månader. Nio av de smittade var sjukvårdspersonal.  

Kostnaderna för att hantera utbrottet uppskattas till drygt sex miljoner kronor, exklusive 
kostnad för övertid och undanträngningseffekter, men inklusive kostnader för vaccinationer 
på 300 000 kronor.  

Samtidigt som kommunikationsarbetet anses ha starkt bidragit till att hindra smittspridning, 
handlar förbättringsområden i hög grad om kommunikation och svårigheterna att nå ut till 
medarbetare och allmänheten. Andra förbättringsområden rör information om medarbetarnas 
immunitet, att göra rutiner väl kända, förbättra mallar och mötesstrukturer, samt behovet av 
utvecklade rutiner för bland annat grindvaktfunktionen, som inrättades för att stoppa smittade 
från att gå in på sjukhuset.  

Utbrottet gav nya kunskaper om bland annat smittsamhet, immunitet och genombrotts-
infektioner. Vetenskapliga analyser av dessa nya fynd pågår och Smittskyddsenheten inom 
regionen planerar att tillsammans med Klinisk mikrobiologi och Infektion på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset publicera resultat om detta inom en snar framtid. 
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Hantering av patientflödet till sjukhuset 
Den första mässlingssjuka patienten kom till Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 9 
december 2017. Personen skickades hem men återkom efter råd från 1177 dagen efter och 
lades då in. Denna patient anses ha varit en av två stora smittspridare. Den andra vistades i 
många timmar på barnakuten den 24 december. Det första fallet ledde till att ett tätt samarbete 
etablerades mellan akutmottagningarna, Infektion, Vårdhygien, med flera verksamheter på 
sjukhuset, samt med regionens Smittskyddsenhet och primärvården. Det ledde till att 
patientinflödet till sjukhusen hänvisades direkt till Infektion, som har beredskap för sådana 
situationer. Infektion frigjorde snabbt ett flertal rum för bedömning av misstänkta fall, som en 
rutinåtgärd. Verksamheter inom Medicin fick skapa förutsättningar för att omhänderta 
patienter som i normala fall skulle flyttats till Infektion. Vissa mottagningar (obstetriken och 
neonatal) fick stängas eller flyttas på grund av smittan på sjukhuset. Utbrottet påverkade 
bemanning och tillgänglighet inom flera av sjukhusets verksamheter, direkt eller indirekt.  
 
De snabba reaktionerna från akutmottagningarnas personal, grindvaktfunktionen vid 
ingångarna till Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar, snabb information om 
smittan på olika språk vid entréerna, information till 1177, information via media och på 
sjukhusets hemsida, tros ha begränsat inflödet av patienter till akutmottagningarna.  
 
Ledig personal kallades in, eller uppmanades göra sig beredda på att kallas in, till 
tjänstgöring. Grindvaktfunktionen introducerades 25 december och bedöms ha varit en viktig 
framgångsfaktor för att smittspridningen hindrades. I vissa fall hämtades ytterligare stöd från 
Röda korsets volontärer. För att säkra arbetsmiljön placerades i vissa fall ordningsvakter 
tillsammans med grindvakterna.  
 
En viktig iakttagelse är att inte alla inom organisationen tidigt uppfattade hur allvarligt läget 
var eller riskerade att bli. Information om utbrottet gick ut till verksamheterna via bland annat 
intranät och e-post bara några dagar efter att det första fallet kommit till sjukhuset, men 
många medarbetare missade informationen. Det var också svårt att nå fram till allmänheten 
med budskapet att undvika väntrum på akutmottagningar och andra mottagningar i lägen då 
det finns skäl att misstänka smitta. En återkommande slutsats i genomlysningen är att 
kommunikationen internt och externt var en stor utmaning. 
 
I efterhand har frågan diskuterats om grindvaktfunktionen borde introducerats tidigare. 
Resultatet av genomlysningen visar att det är svårt att säga om detta hade hindrat smittan 
ytterligare. Men det är tydligt att grindvakter kan fylla en mycket viktig funktion vid utbrott 
av smittsamma sjukdomar. Ett förbättringsområde är tydligare rutiner för vilka förutsättningar 
och villkor som ska gälla för grindvaktsfunktionen när det gäller scheman, tider, överfallslarm 
och arbetsmiljö i övrigt. Grindvaktsfunktionen var ny i sammanhanget, rutiner och 
instruktioner togs fram efterhand. En fråga som också behöver utredas är hur 
grindvaktsfunktionen kan tillämpas i ambulanser. 
 
Infektion fick en hög arbetsbelastning på grund av att grindvakterna, som bestod av utbildad 
personal, bland annat sjuksköterskor, behövde en del stöd i bedömningen av om patienter 
kunde vara smittade. En fråga som diskuterats inom sjukhuset i samband med arbetet av 
genomlysningen är också vårdcentralernas och barnavårdscentralernas behov av stöd för att 
bedöma om patienter är smittade. Skulle detta kunna ske genom att sjukhuset erbjuder 
infektionskonsulter som åker ut till mottagningar inom primärvården och hjälper till med 
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bedömningar? Ännu ett förslag på förbättringar är att ta fram färdiga informationspaket med till 
exempel skyltar och information på olika språk, inför kommande utbrott av smittsamma 
sjukdomar.  

Samarbete och kommunikation   
En stor del av diskussionen och kommentarerna när mässlingsutbrottet genomlystes och 
analyserades handlade om kommunikation ur olika perspektiv. 

Generellt bedöms kommunikationsinsatserna ha varit snabba, effektiva och ha motsvarat 
identifierade behov, vilket var en viktig framgångsfaktor för att uppnå målet att förhindra 
smittspridning utan att skapa onödig oro internt eller externt. De flesta intervjuade i 
genomlysningen tycker att den interna kommunikationen i stort fungerade väl och att 
medarbetarna hade tillgång till nödvändig information. Interna kommunikationskanaler 
upprättades som stöd till verksamheter, chefer och medarbetare. Särskild information togs 
fram för att regelbundet uppdatera styrelsen, regionstyrelsen och övriga nämnder i Västra 
Götalandsregionen. 

Trots detta finns det synpunkter på att den interna kommunikationen inte nådde fram. Brist på 
information eller att verksamheterna inte tog till sig den information som fanns skapade oro 
och ledde till flera episoder av spridning av falska rykten inom sjukhuset, bland annat om 
tillgången på vaccin och antal smittade medarbetare. Detta påverkade också Vårdhygiens 
arbetsbelastning, då många medarbetare vände sig dit för att ställa frågor om smitta, vaccin 
och hur vaccin skyddar. Det kan konstateras att oro inte alltid beror på överflödig information 
eller på bristande information. Relationen mellan oro och mängden information är i sådana 
situationer komplicerad och bör hanteras utifrån aktuella förutsättningar.  

Mässlingsutbrottet innebar ett omfattande och tätt samarbete mellan Vårdhygien, Infektion 
och Smittskyddsenheten. Vårdhygiens uppgift är att förhindra smittspridning, Infektions är att 
bedriva infektionssjukvård och Smittskyddsenheten har uppdraget att förebygga och minska 
spridningen av smittsamma sjukdomar i regionen. Samarbetet och kommunikationen 
fungerade i regel mycket väl, men ibland blev ansvarsfördelningen otydlig. Vårdhygien anser 
att det ibland var svårt att få verksamheterna att inse allvaret i situationen. Det fanns också 
brister i kunskap om rutiner och ansvarsfördelningen visavi Vårdhygien. Till en början erbjöd 
Vårdhygien snabb och omfattande hjälp i samband med smittspårning, vilket senare i vissa 
fall orsakade missförstånd när det gäller ansvarsfördelning mellan Vårdhygien och 
verksamheten. Utförliga instruktioner om hur smittspårning ska utföras av verksamheterna 
misstolkades som nya och förändrade rutiner.  

Samverkan mellan Infektion, akutmottagningar, ambulanssjukvården och övriga 
verksamheter fungerade väl. Infektion anses ha hanterat det initiala stora informationsbehovet 
hos andra berörda verksamheter och medarbetare inom sjukhuset effektivt och med uppskattat 
resultat. Detta informationsbehov kan delvis knytas till den stundvis bristfälliga 
informationsspridningen i linjen. I samband med utbrottet i Kvinnoklinikbyggnaden 
fungerade framför allt samarbetet mellan Infektion och Obstetriken sämre. Obstetriken ställde 
dock vid tillfället in all planerad mottagningsverksamhet och personalen placerades på 
Infektion för arbetet med behandling och vaccinering av nyfödda. Det finns enstaka uppgifter 
om att informationen om misstanke om smitta hos patienter som har flyttats mellan 
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avdelningar har fallerat. Dessa är rapporterade som avvikelser och registrerade i 
avvikelsesystemet (MedControl, tre stycken).  

Det uppstod behov av att få kontakt med personal som inte var i tjänst. Dels i samband med 
immunitetsinventering och dels när man behövde kalla in extrapersonal på grund av ökad 
arbetsbelastning eller avstängning av personal som saknade/var osäkra på sin immunitet. Flera 
intygar om att sms var det effektivaste sättet att få kontakt med personal. Då många inte 
svarar på ”okänt nummer” var mobilsamtal inte ett effektivt sätt att nå personal. Inte heller e-
post var effektivt.  

Ett av de viktigaste förbättringsområdena är att hitta sätt för att snabbare och effektivare nå 
medarbetare, både de som är i tjänst och de som inte är i tjänst. Ännu ett förbättringsområde 
när det gäller kommunikation och samarbete är att se över processer som kan förtydliga 
ansvarsfördelningen verksamheter emellan.  

Arbetsmiljö och övriga förutsättningar för att 
hantera akuta situationer  
Mässlingsutbrottet innebar mycket hög arbetsbelastning i berörda verksamheter. Då 
arbetsuppgifterna för Infektions och Vårdhygiens medarbetare ökade, visade dessa 
verksamheter prov på stor flexibilitet, reaktionsförmåga och snabb omställning. Den initialt 
extremt höga arbetsbelastningen på Infektion minskade i takt med att tydliga instruktioner 
arbetades fram och vissa nyckelfunktioner dubblerades. Detta anses har varit en viktig 
framgångsfaktor där.  

Flera andra berörda verksamheter beskriver att arbetet anpassades mycket snabbt till behovet, 
men att det ofta innebar en mycket tung arbetsbelastning. Utöver ordinarie uppgifter tillkom 
många extra uppgifter kring smittspårning, immunitetsinventering och vaccinering. Detta i 
kombination med reducerad bemanning på grund av jul- och nyårshelgerna, samt att många 
medarbetare stängdes av periodvis i väntan på provsvar om immunitet eller arbetade som 
grindvakter, ökade ytterligare arbetsbelastningen.  

Frågan om tillgång till lämpliga lokaler har diskuterats i olika sammanhang. Generellt anses 
inte lokalerna på akutmottagningarna vara lämpliga för att hantera patienter med luftburen 
smitta. Bristen på lämpliga lokaler för att omhänderta patienter med misstänkt smitta 
(Infektionsrum) på akutmottagningen Sahlgrenska och på barnakuten var stundvis ett 
bekymmer. Till exempel fick patienter ibland omhändertas utomhus. När det uppdagades att 
patienter med misstänkt smitta vistats i sjukvårdslokaler vädrades dessa, men vädringsrutiner 
fick ibland ändras och anpassas efter rådande situation.  

Möjliga förbättringsområden är säker och enkel tillgång till uppdaterade kontaktuppgifter till 
verksamheternas medarbetare och aktuella scheman och kontaktuppgifter till andra som vistas 
i verksamheten (till exempel studenter, personal från Västfastigheter, Regionservice). Ett 
annat förbättringsområde är att viktiga HR-funktioner i någon form finns tillgängliga även 
utanför kontorstid. Hälsodeklarationer och uppgifter om immunitet när det gäller anställda 
hade underlättat och möjligheterna för detta föreslås utredas vidare. Ännu en fråga att utreda 
är om Vårdhygien borde ha jour eller beredskap utanför kontorstid. En genomarbetad och 
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färdig plan för tillfälliga lokaler och evakueringslokaler som lätt kan tillämpas i sådana 
situationer är också något som bör utredas, enligt resultatet av genomlysningen. 

Organisation, ledning och rutiner  
Ledningen av sjukhusets arbete att hantera utbrottet anses av sjukhusledningen och andra ha 
fungerat mycket väl, inte minst utifrån syftet att förhindra spridning av mässlingen på 
sjukhuset och i samhället. 

Detta primära syfte var tidigt tydligt och kompletterades med kommunikationsmålet att inte 
skapa onödig oro internt och externt. Den kontinuerliga informationen till sjukhusledning, 
styrelse, politiker och koncernledning anses ha fungerat bra. 

Beredskapshöjningen till stabsläge skedde på juldagen och avslutades den 15 januari. Särskild 
störning i regionen utlystes den 9 januari. Höjd beredskap innebär övergång till andra rutiner 
och förändrat mandat för relevanta funktioner på sjukhuset. Detta gäller även övergång till 
gemensam särskild sjukvårdsledning respektive lokala särskilda sjukvårdsledningar. 
Kunskapen om vad övergång till olika beredskapsnivåer innebar i praktiken, specifikt 
avseende ansvar, visade sig bitvis vara bristfällig.  

Mässlingsutbrott innebar en ovanlig situation för många av sjukhusets verksamheter. Den 
stundvis bristande synkroniseringen mellan berörda verksamheter och Infektion kan förklaras 
av grundläggande skillnad i uppdrag. För Infektion är hantering av epidemier en del av 
verksamhetens uppdrag. Där finns både vana och beredskap att hantera utbrott. I framtiden är 
det viktigt att vid liknande händelser bättre synkronisera aktiviteterna när flera olika 
verksamheter berörs och samverkar. Följsamhet gällande rutiner togs upp under 
genomlysningen av hur utbrottet hanterades på sjukhuset. I vissa fall följdes inte rutiner. Ett 
exempel som redan nämnts är vädringsrutiner, som ibland anpassades till lokala behov. Andra 
brister på följsamhet kan ha orsakats av att det ibland blev otydligt hur ansvaret fördelades sig 
verksamheterna emellan, såsom nämns ovan, avsnittet Samarbete och kommunikation. 

Stabmötenas form, innehåll och fattade beslut har diskuterats i analysgruppen och 
kommenteras av flera av dem som intervjuats i arbetet med genomlysningen. Mötena anses 
generellt ha varit bra. Mötena i utbrottsgruppen har beskrivits som fokuserade och effektiva. 
Även stabsmötena anses ha varit ändamålsenliga och effektiva.  

I samband med övergången till stabsmöten ökade snabbt antalet deltagare på mötet (i vissa 
fall uppemot 56 personer). Flera av deltagarna medverkade per telefon eller Skype. Ur 
kommunikationsperspektiv var ett stort antal deltagare en viktig framgångsfaktor, då alla fick 
samma information och kunde göra en gemensam överenskommelse om vilken information 
som behövde gå ut. Flera vittnar dock om att det ibland var svårt att skilja på diskussion och 
beslut, delvis beroende på problem med tekniken, delvis på grund av ovana vid mötesformen 
och delvis på grund av otydlighet i vem som har beslutsmandatet när flera chefer är 
närvarande.  

Jourhavande sjukhusdirektör fattade besluten och ledde arbetet i gemensam särskild 
sjukvårdsledning. Under beredskapshöjningen fanns ett stort behov att möta pressen och 
uppdatera media med grundad och korrekt information. Trots den stora arbetsbördan och 
komplexiteten i uppgiften bedöms detta ha fungerat mycket väl.  
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Immunitetsinventering, smittspårning och 
vaccinering  
Mässlingsutbrottet innebar ett omfattande arbete inom stora delar av Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset med uppgifter om smittspårning, personalens immunitetskartläggning 
och påföljande vaccinering. Detta har i flera verksamheter och för många medarbetare 
inneburit en stor extra belastning, som trots omständigheterna hanterades väl.  

En del frågor kring tydligheten i uppgifterna, återkoppling av det som har genomförts, 
tajmingen och tempot i genomförandet, såväl som effekten av rykten om brist på 
immunglobulin och vaccin, har diskuterats inom analysen.  

Under förloppet stängdes flera av sjukhusets medarbetare av på grund av bristande immunitet, 
exakt uppgift om hur många saknas. Bara på Östra sjukhuset finns minst sju registrerade fall, 
vilket bedöms vara en underskattning.  

Arbetet med smittspårning fungerade i stort sett mycket väl, inte minst tack vare tydliga 
instruktioner och goda råd från Vårdhygien och Smittskyddsenheten. Samtliga verksamheter 
och medarbetare var väldigt flexibla i detta sammanhang.  

Uppgifterna kring hur många som kontaktades och ingick i de olika smittspårningarna 
varierar, men bedömningen är sammanlagt mellan 2 500 och 3000 personer. Det var framför 
allt akutmottagningarna som genomförde smittspårningar, men även MGAÖ, An-Op-Iva 
Östra, Obstetriken, Hematologen och flera andra.  

Så småningom uppdagades en viss begreppsförvirring kring smittspårning, 
immunitetskartläggning och postexponeringsprofylax. Likaså ledde bristande kunskap om 
smittspridning (som till exempel smittsamhet vid genombrottsinfektion) till en del 
misstolkningar av gällande rutiner och rekommendationer, som i efterhand i vissa fall anses 
ha lett till överflödiga och resurskrävande aktiviteter. Önskat tempo i smittspårningsarbetet 
hindrades i fall då det saknades tillgång till uppdaterade kontaktuppgifter till lediga 
medarbetare, scheman och listor med medarbetare från andra verksamheter eller 
stödfunktioner som har befunnit sig på plats under den aktuella perioden. Chefer inom 
verksamheter som berördes av krissituationen vittnar om att mycket tid ägnades åt att 
kontakta framför allt lediga medarbetare. Vid något enstaka tillfälle brast smittspårningen vid 
flytt av patient mellan verksamheter/avdelningar. 

Mycket tidigt i förloppet uppmanade Smittskyddsenheten verksamheterna att inventera 
personalens immunitet. När utbrottet var ett faktum blev många som tidigare utgick ifrån att 
de hade immunitet osäkra. Detta ledde till att inflödet av immunitetsprover från personalen 
ökade kraftigt efter jul. Det tvingade fram en ny prioriteringsordning och senare en 
begränsning till att hantera enbart prover från dem som inte kunde vaccineras.  

En kvalificerad skattning av antalet vaccinationer under utbrottet i vintras är att det var fler än 
tusen till antal. Många av dessa genomfördes på sjukhuset av sjukhusets personal och många 
av de vaccinerade var just personal. Bland de vaccinerade fanns även anhöriga till patienter, 
till exempel föräldrar och andra anhöriga på BB och Infektion. Till exempel vaccinerade 
Cancercentrum på Drottning Silvias barnsjukhus cirka 300 personer.  
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Totalt beställde Sahlgrenska Universitetssjukhuset 5 340 doser vaccin (kostnad beräknad till 
knappt 0,3 mnkr, cirka 30 gånger högre än föregående år).  

Flera patienter, framför allt nyfödda barn och immunsupprimerade patienter, fick 
immunglobulin alternativt gammaglobulin. Totalt skattas dessa till cirka 320 stycken. 

Extern kommunikation och övrigt samarbete 
med externa aktörer  
Flera aspekter inom samarbete, inklusive kommunikation med externa aktörer, har diskuterats 
i analysgrupperna. Med externa aktörer menas i detta sammanhang följande: Västra 
Götalandsregionen, Smittskyddsenheten, 1177 (bägge delarna), Västfastigheter, 
Regionservice, MVC (dolor), BVC, Securitas, Göteborgs universitet, Röda korset, 
primärvård, övriga vårdgivare i regionen, andra sjukhus i landet, leverantörer av 
immunglobulin och vaccin samt media. Även synpunkter på kontakten med patienter och 
anhöriga har samlats in. Generellt fungerade samarbetet med externa aktörer mycket väl. 
Initialt ansågs informationen till flera externa samarbetspartner brista, men detta förbättrades 
efterhand. 

Vilket ansvar Regional tjänsteman i beredskap (R-TiB) hade i kommunikationsflödet var inte 
helt klart när det gällde flödet från sjukhuset till övriga aktörer inom Västra 
Götalandsregionen. I något fall skickades information om smittan på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset till R-TiB, men spreds inte vidare, och i ett annat fall var det tydligt att 
de regionala rutinerna inte var synkade.  

Samarbetet med Smittskyddsenheten var mycket nära och gott under hela förloppet. 
Smittskyddsenheten medverkade i sjukhusets stabsmöten och var en viktig samarbetspartner 
för Infektion, Vårdhygien och andra i många olika sammanhang under mässlingsutbrottet. 
Smittskyddsenheten deltog aktivt i arbetet med genomlysningen. 

Samarbetet med 1177 bedöms av alla parter överlag ha varit gott. Ansvarig chef på 1177 
medverkade via Skype på stabsmöten och fick där enligt utsago en klar och tydlig information 
med bra struktur. Då telefonrådgivningen 1177 och 1177:s hemsida tillhör olika huvudmän 
(primärvården respektive e-hälsa) förväxlas dessa ofta. Flera vittnade om svårigheter i att 
kontakta 1177. Lång väntetid i telefonkön till 1177 ledde också till att åtminstone en patient 
åkte in till barnakuten och bidrog till smittspridningen.  

Önskat stöd från Västfastigheter effektuerades mycket snabbt och effektivt. Till exempel 
utredningen om tillfälliga lokaler vid barnakuten (som senare avblåstes av verksamheten), 
uppsättning av skärmtak, samt uppsättning av kortlås vid alternativa ingångar på 
barnsjukhuset. Västfastigheter fick information om utbrottet ryktesvägen och formellt från 
sjukhuset först när det blev stabsläge. Information om mässlingen gick ut till berörda 
medarbetare och konsulter från Västfastigheter via sms den 25 december, samma dag som det 
blev stabsläge på sjukhuset. Att utbrottet skedde i samband med storhelgerna var gynnsamt, 
då det innebar att Västfastigheter hade färre medarbetare och konsulter i vårdlokaler. Däremot 
ledde ledigheterna till att det tog längre tid tills alla nåddes av informationen.  
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Även Regionservice upplevde att den formella informationen om utbrottet nådde 
förvaltningen sent, efter att den kommit ryktesvägen. Regionservice vittnar om en snabb och 
effektiv hjälp från och samverkan med Vårdhygien i samband med smittspårningar.  

Samverkan mellan sjukhusets verksamheter och primärvården, BVC, MVC, dolor och andra 
anses ha varit ändamålsenlig. Till exempel gick information till föräldrarna som vistats under 
smittan på Kvinnokliniken om att åka till Infektion på Sahlgrenska via BVC och MVC. Trots 
rekommendationen att patienter med misstänkt mässling skulle skickas direkt till Infektion 
kallades vid flera tillfällen ambulansen till VC för att transportera patienter med misstanke om 
mässling till sjukhuset. Likaså hänvisade felaktigt primärvården patienter till Infektion. Detta 
ledde till att Infektion ägnade mycket tid åt att omhänderta dessa samtal i stället för att 
fokusera på kärnverksamhet.  

Generellt anses kontakten med media ha fungerat väl. Media försågs tidigt, snabbt och ofta 
med uppdateringar om läget på sjukhuset. God samverkan under utbrottet tros ha hjälpt 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset att nå ut till allmänheten och bidrog därmed till att 
begränsa och hejda spridningen. Efter beredskapshöjningen på juldagen ökade periodvis 
trycket från media, med många förfrågningar om intervjuer. Nästan alla dessa kunde 
tillmötesgås och jourhavande sjukhusdirektör intervjuades i lokal- och riksmedia upprepade 
gånger under dagarna mellan jul och nyår.  

Kring jul och nyår, när allvaret i utbrottet blev tydligt, blev det särskild fokus på balansen 
mellan att informera tillräckligt mycket om smittan utan att skapa onödig oro. De många 
samtalen till Infektion tyder på att oron i samhället var stor, trots information i sociala medier, 
på hemsidor och via medias rapportering. Patienter och allmänhet följde inte alltid de 
rekommendationer och riktlinjer som flitigt kommunicerades ut.  

Samverkan med leverantörer av gammaglobulin och vaccin fungerade mycket väl. Tillgången 
till såväl vaccin som immunoglobulin under hela utbrottet var god och säkrad.  Även 
samarbetet med andra sjukhus i landet i samband med förfrågan om stöd med laboratorie-
verksamhet anses ha varit gott och effektivt.  

I övrigt har det vittnats om god kommunikation med Göteborgs universitet för 
immunitetskartläggning av studenter som befann sig på sjukhuset, Röda korset, som bistod 
med grindvakter på flera ställen, och Securitas, som periodvis placerade ordningsvakter 
tillsammans med grindvakterna.  

I de flesta fall kunde respektive verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset komma i 
kontakt med patienter och närstående som inte befann sig på sjukhuset. Till exempel hade 
Cancercentrum på barnsjukhuset spridit information genom föräldraföreningen och ett särskilt 
telefonnummer för frågor från egna patienter inrättades. Ett mobilt team kom vid behov hem 
till patienter, som också fick ett informationsbrev när faran var över. Ett annat exempel är 
Hematologens kontakt med sina patienter. 
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