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Medgivande

Vaccinationsmedgivande
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Information om vaccinationsprogrammet för barn finns på flera språk på Folkhälsomyndighetens hemsida,
www.folkhalsomyndigheten.se
Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information.

Elevens efternamn

Förnamn

Personnummer

Skola

Årskurs och klass

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

Ja

Nej

Hälsofrågor
Har ditt barn allvarlig allergi?

Ja

Om ja, ange vad/hur

Nej

Har ditt barn fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination?

Ja

Nej

Har ditt barn någon allvarlig
kronisk sjukdom?

Ja

Om ja, ange vad

Nej

Har ditt barn fått någon annan
Om ja, ange vilket
vaccination den senaste månaden?

Ja

Nej

Underskrift vårdnadshavare
Datum

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Underskrift

Telefon

Telefon

Namnförtydligande

Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam
Svevac
Uppgifter om vaccinationen överförs från skolhälsovårdsjournalen till Svevac som är ett informationssystem
för vaccinationer. Sekretess gäller för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Med
Svevac ökar tillgången till uppgifterna. Patientsäkerheten ökar och Svevac underlättar uppföljning av
vaccinationsprogram. Meddela skolsköterskan om du inte samtycker till uppföljning av vaccinationer i
Svevac.
Nationellt vaccinationsregister
Från 1 januari 2013 ska alla vaccinationer i det allmänna programmet för barn registreras i
Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Denna registrering är obligatorisk. Det innebär att
Sverige får ett bättre verktyg för att följa upp effekten av de vaccinationer som ges inom det svenska
vaccinationsprogrammet.
Ut bF 8538

16 - 0 5

Sida 1(2)

Nedanstående information är hämtad från bland annat Folkhälsomyndighetens hemsida
Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag.
Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation. Det finns ingen behandling
mot själva sjukdomen och dödsfall förekommer bland ovaccinerade barn.
Påssjuka är en smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. En vanlig
följdsjukdom är hjärnhinneinflammation, som kan orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Pojkar som
blir sjuka efter puberteten kan drabbas av testikelinflammation, som i sällsynta fall kan leda till sterilitet.
Röda hund är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk
finns det risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel.
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. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och
bearbetar vaccinet, symtomen brukar gå över på någon dag. 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 på grund av att det finns en risk att vaccinet då kan få mindre effekt. Det är dock inget hinder
att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning.
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