Föräldrainformation
om vaccination mot
mässling, påssjuka
och röda hund (MPR)

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot mässling, påssjuka och röda
hund (MPR). Vaccin mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta.
Vaccineringen sker vid två tillfällen: det första på barnavårdscentralen när
barnet är 18 månader och det andra i skolan då barnet är 6-8 år.

Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?
Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, hosta och utbredda
hudutslag. Hos ca en av 1000 mässlingspatienter kan hjärninflammation tillstöta,
som i en del fall ger bestående skador.
Påssjuka kan orsaka hjärnhinneinflammation hos barn och kan ge bestående
hörselnedsättning. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få
testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka
sterilitet.
Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade.
Genom att vaccinera alla barn - även pojkar - kan vi förhindra att gravida smittas
med röda hund.
Kan vaccinationen ge besvär?
Efter injektionen kan barnet få feber eller en reaktion vid injektionsstället i form
av rodnad, smärta och svullnad (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade).
Utslag (inklusive mässlingliknande utslag) samt blåmärken på injektionsstället
kan förekomma hos 1 till 10 av 100 vaccinerade. För mer sällsynta biverkningar,
se fass.se.
Mer information
Prata med ditt barns BVC, Elevhälsan eller vaccinerande sjuksköterska eller
läkare för mer information om MPR och vaccination. Du kan även läsa mer
om MPR och barnvaccinationsprogrammet på folkhälsomyndigheten.se eller
Vårdguiden 1177.se.

VACCINATIONSTILLSTÅND
Detta är ditt godkännande som målsman att vi vaccinerar ditt barn mot

Till Vårdnadshavare – Samtycke till vaccination

mässling, påssjuka och röda hund. Vänligen se till att godkännandet
Detta är ditt godkännande som vårdnadshavare att vi vaccinerar ditt barn. Båda vårdnadshavares
samtycke
för atttillert_______________________
barn ska vaccineras mot mässling, ,påssjuka
röda hund.
kommerkrävs
tillbaka
senastoch
______________
Elevhälsan utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam
Ifylles
ochagerar
lämnas
snarast till om
skolsköterskan
vårdnad
i samförstånd
enbart en av dem skriver under
Tillstånd
atttillstånd
mitt barn
med det kombinerade
Jag
ger mitt
attvaccineras
mitt barn vaccineras
mot mässling,vaccinet
påssjukamot
och röda hund
mässling, påssjuka och röda hund
Ja		
Nej, ange varför (frivilligt):

Ja

Nej

Om nej, ange varför (frivilligt):
Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnanden är gemensam
Förälders/Vårdnadshavares namnteckning

Datum

Förälders/vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon bostad
Datum		

Datum

Förälders/Vårdnadshavares namnteckning

Telefon arbete
Telefon dagtid (även riktnr)

Datum		
Telefon dagtid (även riktnr)
Förälders/vårdnadshavares
namnteckning

Telefon bostad

Telefon arbete

Uppgifter om eleven
Namn

Personnummer

Skola

Klass

Har eleven fått gammaglobulin eller någon vaccination under
de tre senaste månaderna

Ja (när:..........)

Nej

Om ja, ange vilket vaccin:
Har eleven svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering

Ja

Nej

Om ja, ange vad:

Ta kontakt med skolsköterska om ditt barn har någon allvarlig
Ta kontakt med skolsköterska eller skolläkare om Ditt barn har någon allvarlig
och/eller
sjukdom,svår
svårallergi
allergi
eller
några
frågor.
och/eller långvarig
långvarig sjukdom,
eller
omom
Dudu
harhar
några
frågor.
Skolsköterska
Telefon

Telefontid

08-578 135 00
msd.se
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Ifylles och lämnas snarast
till skolsköterskan

