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Till Vårdnadshavare

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR - 
påfyllnadsdos, dos 2 
 
Barn ska erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn, med två doser (vid 18 mån och i åk 2).  

Varför bör 
man vaccinera 
mot dessa 
sjukdomar? 

Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom. Risken för 
komplikationer är hög bland de insjuknade. Symtomen är hög feber, 
hosta, utslag och långvarig trötthet. I enstaka fall kan hjärninflammation 
tillstöta. Påssjuka kan orsaka hjärn-/hjärnhinneinflammation. Den kan 
också orsaka hörselskador. Pojkar kan få testikelinflammation, som kan 
vara mycket smärtsamt och leda till sterilitet. Röda hund kan ge 
allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att 
vaccinera även pojkar kan smittspridning hindras. 

Ger 
vaccinationen 
några besvär? 

1-2 veckor efter vaccinationen kan mässlingsliknande symptom med 
feber och/eller utslag förekomma. I sällsynta fall kan någon få lindrig 
ledvärk eller svullnad liknande påssjuka. Besvären försvinner inom 2-3 
dagar. I mycket sällsynta fall kan mer allvarliga biverkningar 
förekomma. Reaktionen smittar inte. 

Kan alla 
vaccineras? 

Berätta om ditt barn är sjukt, har en underliggande sjukdom eller en 
allvarlig allergi, eller reagerade på något sätt i samband med en tidigare 
vaccination. Gravida kvinnor ska inte vaccineras. Om du/ditt barn har en 
pågående infektion och feber ska man inte vaccineras. En lindrig 
förkylning utan feber är dock inget hinder för vaccination. Om du har ett 
nedsatt immunförsvar krävs särskild läkarbedömning. Du ska inte ha fått 
gammaglobulin de senaste tre månaderna och inte heller få det inom två 
veckor efter vaccinationen. 

Jag har haft 
mässling. Ska 
jag ändå 
vaccineras? 

Om du har haft säkerställd mässling, behöver du inte vaccineras. Om du 
är det minsta osäker bör du vaccineras för att få ett långvarigt skydd. Det 
är viktigt att ha skyddet inför utlandsresor eller de utbrott vi ibland ser 
bland ovaccinerade. 

Läs mer om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund på folkhälsomyndigheten.se 
Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till det nationella 
vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten. 
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Samtycke till vaccination – MPR, påfyllnadsdos 
 Lämna blanketten senast: 

Namn Personnummer/LMA-nummer 

Skola Klass/Grupp 

 
Inför vaccinationen ber vi dig också besvara frågorna i hälsodeklarationen nedan. Meddela 
om förutsättningarna ändras eller om du/ditt barn fått annan vaccination mellan sprutorna. 
 
q Ja, jag samtycker till att vaccination mot MPR 

q Nej, jag samtycker inte till vaccination mot MPR                 

Hälsodeklaration (Om du svarat nej till vaccination, behöver du inte svara): 
 
Har du/ditt barn… 

...fått gammaglobulin eller någon annan vaccination under de sista tre månaderna? 
q Nej  q Ja, vad och när?   

...allvarlig allergi?  
q Nej   q Ja, vilken allergi? 

...fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination/injektion? 
q Nej  q Ja, vilken allergisk reaktion och av vad?  

...någon allvarlig sjukdom eller regelbunden medicinering? 

q Nej  q Ja, vilken?  

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna samtycket! 

Datum: 

 
 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Telefon 

 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Telefon 
 

Vaccinationer är frivilliga. Lämnas inte samtycke innebär det att ert barn inte kan vaccineras. 


