
Nu är det dags för ditt barn att få den 2:a vaccinationen mot  
mässling, påssjuka och röda hund. 

 
När ditt barn var 1½ år fick han eller hon den första vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR. Nu är det 
dags för den andra och sista dosen, som troligtvis ger ett livslångs skydd mot de tre sjukdomarna. 
 

Varför är det viktigt att vaccinera mot dessa sjukdomar? 
Mässling är en besvärlig och mycket smittsam sjukdom med hög feber, hudutslag, hosta och långvarig trötthet. I enstaka 
fall tillstöter hjärninflammation, som kan ge bestående skador. 
 

Påssjuka är i allmänhet en lindrig virussjukdom, som dock kan orsaka hjärnhinneinflammation och 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 eller leda till missfall 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? 
Vaccinationen kan efter en till två veckor ge ett par dagars feber och utslag. Några enstaka barn kan även få lindrig ledvärk 
eller svullnad, som vid påssjuka. Besvären beror på att kroppen tagit hand om vaccinet och brukar försvinna efter ett par 
dagar. Barnet är inte smittsamt för andra.  
 

När ska man skjuta upp vaccinationen? 
Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. En lättare 
infektion som en vanlig förkylning är inget hinder. 
 

Vaccinationen ger en trygghet för alla. 
I Sverige har vi en mycket god möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra de tre barnsjukdomarna, som var och en på sitt sätt 
kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. De tre sjukdomarna har nu nästan försvunnit helt eftersom minst 90 % av 
alla barn har vaccinerats. Ända finns det hela tiden risk för ny smitta. Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av 
sjukdomarna som vuxen i Sverige eller utomlands, vilket oftast innebär ett mycket svårare sjukdomsförlopp. 
 

Vaccinationstillstånd för vaccin mot Mässling/Påssjuka/Röda hund 

Jag ger mitt tillstånd till att mitt barn vaccineras med det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. 

□ Ja      □ Nej  Om nej, ange gärna varför  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum 

 
Förälders/Vårdnadshavares namnteckning 

Telefon dagtid/mobiltelefon 

 
Namnförtydligande 

Datum 

 
Förälders/Vårdnadshavares namnteckning 

Telefon dagtid/mobiltelefon 

 
Namnförtydligande 

 

 

Elevens namn 

 
Personnummer  Klass 

Har ditt barn fått något vaccin den senaste månaden - eller planeras något annat vaccin den närmaste månaden? 

□ Ja      □ Nej     Om ja, ange vad /när  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Har ditt barn svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering? 

□ Ja      □ Nej     Om ja, ange vad …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Har ditt barn vaccinerats enligt det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet? 

□ Ja      □ Nej     Om nej, ange avvikelse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Övriga upplysningar: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


