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 är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation hos barn
och kan ge bestående dövhet. 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. Barnen är inte smittsamma för andra.
Har eleven haft en eller flera av de tre sjukdomarna?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar två doser av det kombinerade vaccinet
till alla, även till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera
av sjukdomarna. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar
bör också få det kombinerade vaccinet. Om man har immunitet sedan tidigare,
genom att ha haft sjukdomen eller genom vaccination, så kommer kroppen att
känna igen viruset och neutralisera det. Risken för biverkningar är låg eftersom
kroppen redan har ett skydd.
Vi har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre
vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. Vi är redan på god väg, mässling, påssjuka och röda hund
är idag sällsynta sjukdomar i Sverige.
Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av dessa sjukdomar som vuxen,
vilket ofta innebär ett mer komplicerat och svårare sjukdomsförlopp.

VACCINATIONSTILLSTÅND
Detta är ditt godkännande som målsman att vi vaccinerar ditt barn mot
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mässling, påssjuka och röda hund. Vänligen se till att godkännandet
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Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnanden är gemensam
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Uppgifter om eleven
Namn
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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:
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