Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda
hund. Vaccinerna mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta.
Vaccinering sker vid två tillfällen: dels på barnavårdscentralen, när barnet är
1 1/2 år och dels i skolan:
– barn födda t o m 2001 i årskurs 6
– barn födda fr o m 2002 i åldern 6-8 år.
Vaccinationsdatum______________________________________________________

har/kommer ert barn____________________________________________________

vaccineras med en dos__________________________________________________
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 www.fass.se.
De virus som finns i vaccinet är försvagade. De kan därför inte sprida sig till
andra friska barn eller vuxna i omgivningen, inte ens då de vaccinerade barnen
har fått feber eller utslag. Barn som får feber bör dock stanna hemma till temperaturen åter blivit normal
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Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?
Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, hosta och utbredda hudutslag. Hos c:a en av 1000 mässlingpatienter tillstöter hjärninflammation, som i
en del fall ger bestående skador.
Påssjuka är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation hos barn
och kan ge bestående dövhet. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten
kan få testikelinfl ammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom i
sällsynta fall 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.
Andra vanliga frågor
Barn med pågående feber över >38oC bör inte vaccineras. En vanlig förkylning
utan feber är dock inget hinder för vaccination. Immunoglobuliner bör inte ges
inom en månad efter vaccination med MPR. Om immunoglobuliner redan givits
ska man vänta 3 månader innan vaccination med MPR vaccin ges.
Det kombinerade vaccinet bör även ges till barn som har haft, eller som man tror
har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Detta för att röda-hund-diagnosen
ofta är felaktig, vilket även kan vara fallet med diagnos av mässling och påssjuka. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar bör också få
det kombinerade vaccinet.
För mer information kontakta din läkare.
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