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Falu kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Elevhälsan 

 

 

 

 

 

 

Information till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, 
påssjuka och röda hund i årskurs 2 
Barn som är födda 2002 och senare erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund på 
barnavårdscentralen vid 18 månaders ålder och i skolan i årskurs 2. Vaccinerna mot de tre 
sjukdomarna ges i samma spruta. Vaccinationen i skolan ges dels för att fånga upp dem som inte 
utvecklat skydd av första vaccinationen (cirka 5 %), dels för att säkerställa ett långvarigt skydd. 

 
 

Varför bör man vaccinera mot dessa sjukdomar? 

Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig sjukdom med hög feber, hosta och långvarig 
trötthet. I vissa fall tillstöter hjärninflammation som kan ge bestående skador. 

 

Påssjuka ger ofta hjärnhinneinflammation hos barn. Den kan också orsaka bestående hörselskador. 
Pojkar kan få testikelinflammation som kan vara mycket smärtsam och ge upphov till sterilitet. 

 
Röd hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla 
barn - även pojkar - kan man förhindra att gravida kvinnor smittas med röd hund. 

 
 

Ger vaccinationen några besvär? 

Ömhet, rodnad eller svullnad vid injektionsstället förekommer ibland. Feber och utslag kan förekomma 
1-2 veckor efter vaccinering. Något enstaka barn kan få lindrig ledvärk eller svullnad som vid 
påssjuka. Dessa besvär brukar försvinna efter ett par dagar och man är inte smittsam under tiden. 
I sällsynta fall har hudblödningar på grund av trombocytopeni (lågt antal blodplättar), nässelutslag eller 
allergiska reaktioner rapporterats. Flera oberoende och välkontrollerade undersökningar de senaste 
åren talar för att det inte finns något samband mellan mässlingsvaccination och autism. 
Barn med feber skall inte vaccineras men en vanlig förkylning utan feber utgör inget hinder. 

 
Ta kontakt med skolsköterskan om ditt barn har någon allvarlig eller långvarig sjukdom, svår allergi 
eller om det är något annat du vill veta. 

 

Vaccinationen registreras i ett vaccinationsregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. 
Registreringen är obligatorisk enligt lagen om register över nationella vaccinationsprogram. 
Uppgifterna i registret skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Kontakta skolsköterskan om ni vill ha mer information. 

 
 

 
 
 

Skolsköterska   Telefon    
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Falu kommun 
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Elevhälsan 

 

 
 

Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i årskurs 2 

 

Elevens namn    
 
 

Personnummer   Klass    
 

 
Ja, jag vill att mitt barn vaccineras. 

 

Nej, jag vill inte att mitt barn vaccineras. 

 
 

Har barnet någon gång reagerat med svåra allergiska reaktioner? Ja □ Nej □ 

Har barnet reagerat onormalt vid tidigare vaccinationer? Ja □ Nej □ 

Har ditt barn någon allvarlig eller långvarig sjukdom och/eller regelbunden 
medicinering? 

Ja □ Nej □ 

Har barnet fått immunoglobulin eller blodtransfusion de senaste 
3 månaderna eller någon annan vaccination den senaste månaden? 

Ja □ Nej □ 

 

Om ni har svarat ja på någon av ovanstående frågor, lämna mer upplysningar här 

 
 

 

 

 

Vill du som förälder följa med barnet vid vaccinationen? 
 

Ja, jag vill följa med mitt barn vid vaccinationen Nej, barnet kan vaccineras utan att jag följer med 

 
 
 

Datum Vårdnadshavares underskrift   Datum Vårdnadshavares underskrift 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

Telefon    Telefon  

 

 

Skolsköterskan och skolläkaren utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med 
gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en av dem skriver under. 


