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smittskyddslagen av infektion med 
apkoppsvirus 
  

2023-02-01, version 2 

Misstänkt fall. Inte aktuellt för anmälan, se föreskrift HSLF-FS 2015:7 

• En person som provtagits med misstanke om mpox (tidigare apkoppor) i 
väntan på provsvar.  

• En person som inte har några symtom på mpox men som under de senaste 
21 dagarna har haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt med ett 
bekräftat fall eller med ett misstänkt fall med symtom. 

 

Bekräftat fall. Uppfyller minst ett av följande kriterier:  

• Påvisande av nukleinsyra från apkoppsvirus 
• Isolering av apkoppsvirus 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 26

		Underkänt: 1
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