
Smittskyddsenheten

Rekommendation för vaccination med MPR

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu i februari 2017 att samtliga i befolkningen 
bör ha skydd mot mässling, påssjuka och röda hund.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer, t.ex. 
lung- och hjärninflammation hos både barn och vuxna. I Sverige infördes vaccination mot mässling på 
70-talet. Risken att smittas i Sverige är liten idag, men den ökar om man reser utomlands.

Påssjukevirus ger oftast inflammation i spottkörtlar, men kan även angripa testiklar, ägg-stockar, 
bukspottkörtel samt hjärnhinnan.

Röda hund ger vanligen lindrig sjukdom med eller utan hudutslag, men om en kvinna drabbas i tidig 
graviditet innebär det mycket hög risk för fosterskador.

Vilka behöver vaccineras?
För allmänheten är risken låg för att smittas av dessa sjukdomar i Sverige, men ökar vid resa 
utomlands. Däremot är risken högre för att smittas av mässling för icke-immun hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det gäller all personal som vistas i samma miljöer som patienter, inte bara 
personal med direkt patientkontakt.

Det kan vara svårt att avgöra om en person är skyddad eller ej. Här följer en översikt beroende på 
födelseår, som kan vara till hjälp vid bedömningen:

Födda före 1970 - Har med all sannolikhet redan haft mässling och behöver inte vaccineras.
Födda 1970-1974 - Majoriteten har fått minst en dos och kan behöva vaccineras om de ska resa 
utomlands eller arbeta inom hälso- och sjukvård.
Födda 1975-1980 - Majoriteten har fått två doser vaccin och några kan behöva en dos. Vid osäkerhet 
om vaccinationsstatus kan två doser ges till utlandsresenärer och personal inom hälso- och sjukvård.
Födda 1981 och senare – I princip alla har vaccinerats.

MPR-vaccin ges med två doser. För att uppnå ett långvarigt skydd ges den andra dosen tidigast efter 1 
månad, gärna efter 2 månader. Observera så att inga kontraindikationer föreligger, till exempel 
graviditet.

Vi rekommenderar inte att man rutinmässigt tar antikroppstitrar för att kolla immuniteten, utan om 
en person sannolikt inte är immun erbjuds vaccination. Det är aldrig fel att vaccinera en person som 
inte vet om han/hon är immun och som vill vaccinera sig. Personer över 18 år får själv bekosta MPR-
vaccinationen. Västerbottens läns landsting erbjuder kostnadsfri MPR-vaccination till icke-immuna 
anställda, se i Ledningssystemet Smittförebyggande åtgärder, medicinska kontroller och hälsodeklaration 
inför nyanställning i patientnära arbete. Riktlinjer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka 
och röda hund (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/mpr/) samt Även vuxna bör erbjudas 
vaccination mot mässling och röda hund anser kommitté (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2017/februari/aven-vuxna-bor-erbjudas-vaccination-mot-massling-och-roda-
hund-anser-kommitte/)
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