Mässling, påssjuka
och röda hund
Mässling, påssjuka och röda hund är tre sjukdomar som
man kan bli väldigt sjuk av. Vaccin ger ett bra skydd
mot sjukdomarna.
En person som har mässling får hög
feber, hosta och utslag på kroppen och
kan bli mycket sjuk.
Påssjuka gör att kinderna kan bli
svullna. Man kan bli mycket sjuk.
Röda hund gör att den som blir sjuk
får feber och utslag. Om någon som
väntar barn smittas av röda hund finns
det en risk för att barnet som föds får
allvarliga skador.
Alla tre sjukdomarna smittar lätt
mellan människor så att andra också
blir sjuka.

SÅ HÄR GÅR
VACCINATIONEN TILL
Före vaccinationen
Om du har frågor inför vaccina
tionen kan du prata med en
vuxen i din familj eller med
skolsköterskan. Om du vill kan
du också ta med dig en vuxen till
själva besöket.

Om många är vaccinerade
blir få sjuka
Du som är vaccinerad mot mässling,
påssjuka och röda hund skyddas mot
att bli sjuk och att smitta andra. Om
många är vaccinerade och ingen längre
blir smittad kan man få sjukdomarna
att försvinna helt.
Vaccinet mot mässling, påssjuka
och röda hund ges två gånger: en gång
på BVC och en gång i skolan.
Alla vacciner som du får genom
barnhälsovården och elevhälsan är
frivilliga och gratis.

Vaccinationen
Skolsköterskan ger vaccinet.
Du får vaccinet genom en spruta
i överarmen.
Efter vaccinationen
De allra flesta känner ingenting
efter vaccinationen eller blir bara
lite ömma vid sticket. Några
kan få feber och muskelvärk
i armen. Det är helt ofarligt
och går över inom några dagar.
Om du är orolig över något efter
vaccinationen kan du eller dina
föräldrar eller vårdnadshavare
kontakta din skolsköterska
eller sjukvården.

Vill du veta mer?
Du kan alltid prata med din skol
sköterska om du har några frågor.
Du kan också läsa mer på:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se

SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM
Här ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige, för att
förebygga allvarliga sjukdomar.
SKOLA
Dos 5: Difteri,
stelkramp,
kikhosta
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Dos 1 och 2:
HPV
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Dos 2:
Mässling,
påssjuka,
röda hund
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Dos 4: Difteri,
stelkramp,
kikhosta, polio
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Dos 1 och 2:
Rotavirus

Dos 1, 2 och 3: Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio, Hib, hepatit B,
pneumokocker

Dos 1:
Mässling,
påssjuka,
röda hund
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Till dig som ska vaccineras mot

