
Bra att veta

Om mässling, 
påssjuka och 
röda hund 
Mässling, påssjuka och röda hund är tre mycket smitt
samma och allvarliga sjukdomar. De är ovanliga i Sverige 
i dag men finns runt om i världen. Genom vaccination 
skyddas ditt barn mot sjukdomarna. 

Mässling ger hög feber, hosta och 
utslag och kan ge följdsjukdomar som 
hjärninflammation, öroninflamma tion 
och lunginflammation. Det finns ing
en behandling mot mässling, och det 
händer att sjukdomen leder till döden. 

Påssjuka är en infektion som främst 
drabbar spottkörtlarna, men den kan 
också ge följdsjukdomar som hjärn
hinneinflammation och hjärninflam
mation. Pojkar kan få inflammation i 
testiklarna. Det finns ingen behand
ling mot påssjuka. 

Röda hund ger en infektion som ofta 
är lindrig för barn och vuxna. Men om 
en gravid kvinna smittas av röda hund 
finns det stor risk för missfall eller 
att barnet föds med allvarliga foster
skador. Det finns ingen behandling 
mot röda hund. 

Skydd genom vaccination
Det mest effektiva sättet att skydda ditt 
barn är genom vaccination. Vaccinet 
mot mässling, påssjuka och röda hund 
är mycket välbeprövat och effektivt.  
Alla vacciner som erbjuds inom 
barnhälsovården och elevhälsan är 
frivilliga och kostnadsfria. Tänk på att 
se över familjens vaccinationsskydd 
innan ni reser utomlands.

Vill du veta mer? 
Du är alltid välkommen att kontakta 
din barnavårdscentral (BVC) eller 
skolans elevhälsa om du har frågor. 
Du kan också läsa mer på:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

SÅ HÄR GÅR  
VACCINATIONEN TILL

Före vaccinationen  
Om ditt barn går i skolan är det 
bra om ni kan prata om vaccina
tionen i förväg. Han eller hon har 
kanske funderingar och behöver 
känna sig förberedd innan det är 
dags att ta sprutan. Om du som 
förälder behöver stöd kan du 
vända dig till barnets BHVsjuk
sköterska (barnhälsovårdssjuk
sköterska) eller skolsköterska. 

Vaccinationen 
Vaccinet ges med en spruta i 
låret eller överarmen, beroende 
på barnets ålder. 

Efter vaccinationen 
De allra flesta känner ingenting 
efter vaccinationen eller blir 
bara lite ömma vid sprutsticket. 
Några kan få milda utslag och 
feber efter 7–12 dagar. 

Om du är orolig över något efter 
vaccinationen ska du kontakta 
ditt barns BHVsjuksköterska, 
skolsköterska eller sjukvården.

SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM
Här ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige, för att 
förebygga allvarliga sjukdomar. 
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