
Till vårdnadshavare

Erbjudande om vaccination mot
mässling, påssjuka och röda hund

Elevhälsans medicinska insats

Ifylles och lämnas snarast
till skolsköterskan
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Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn vaccination 
mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2. 
Vaccinerna mot de tre sjukdomarna ges i en spruta. Har ditt barn missat tidigare vacci- 
nationer kan vaccinet ges i senare ålder. Två doser behövs för ett fullgott skydd. 

Vaccination ger en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota 
tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga kompli-
kationer och besvär.

Fakta om sjukdomarna
MÄSSLING är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom som ger hög 
feber, hosta och utslag. Den kan leda till följdsjukdomar som öron- och lunginflam-
mation. I enstaka fall tillstöter hjärninflammation, som kan ge bestående skador.

PÅSSJUKA är en smittsam virussjukdom som framför allt drabbar spottkörtlarna. 
Vanlig följdsjukdom är hjärnhinneinflammation som kan ge hörselnedsättning. Pojkar 
som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation.

RÖDA HUND är som regel en mild virussjukdom men om en gravid kvinna blir sjuk 
finns det risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel. Genom 
att vaccinera alla barn kan vi förhindra att gravida smittas med röda hund.

Vilka biverkningar förekommer?
Vaccinationen kan ge rodnad, svullnad och smärta vid stickstället. Vissa barn får en 
reaktion som liknar en mild variant av sjukdomarna. Feber och ett blekt utslag 7-12 
dagar efter vaccination förekommer hos 5-10 procent. Några enstaka barn kan få 
lindrig ledvärk eller en förstoring av lymfkörtlar. Alla dessa besvär är snabbt övergå-
ende och brukar försvinna efter ett par dagar. Barnen är inte smittsamma. 

• Mer information om MPR-vaccin och de övriga vaccinationer som ingår i det 
 allmänna vaccinationsprogrammet för barn hittar du på Folkhälsomyndighetens 
 hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se.

• Fr o m 1 januari 2013 registreras alla givna vaccinationer i det allmänna vaccina-
 tionsprogrammet för barn, i det nationella vaccinationsregister som Folkhälso-
 myndigheten ansvarar för.

 Nej Ja

Ifylles och lämnas snarast
till skolsköterskan

Jag ger mitt tillstånd att mitt barn vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

VACCINATIONSTILLSTÅND

Namnförtydligande Namnförtydligande

DatumDatum

Förälders/Vårdnadshavares namnteckning Förälders/Vårdnadshavares namnteckning

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon dagtid (även riktnr)

Uppgifter om eleven
Namn

Skola

Personnummer

Årskurs/Klass

Har eleven under de tre senaste månaderna fått

Har eleven svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering

Gammaglobulin

Ja

Vaccination

Nej

Ange vaccin och datum för vaccination

Om ja, ange vad

Ta kontakt med skolsköterskan eller skolläkaren om Ditt barn har någon allvarlig
och/eller långvarig sjukdom, svår allergi eller om Du har några frågor

Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam


