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Lathund inför vaccination av vuxna mot mässling
Kontraindikation mot mässlingsvaccination (MPR):











Graviditet – ordna med vaccination efter graviditeten – inför återgång i
arbete. Graviditet bör undvikas under 1 månad efter vaccination. Kvinnor
som planerar att bli gravida bör rådas att vänta med vaccination. Amning
inget hinder.
Mycket svår äggallergi/ allergi mot vaccinkomponenter – tag en
serologi för att kontrollera immunitet mot mässling (skickas till
mikrobiologen, Umeå, remiss med rosa kant), om ej immun, remiss till
infektionskliniken för bedömning.
Nedsatt immunförsvar av sjukdom eller behandling – tag en
serologi (se ovan) för att kontrollera immunitet mot mässling, om ej
immun, remiss till infektionskliniken för bedömning om vaccination kan
ske.
Pågående infektion med feber över 38,5 – vaccinera när tillfrisknad.
Andra levande vacciner: Om vaccinerna inte ges samtidigt
rekommenderas ett intervall på minst 1 månad mellan administrering av
MPR och andra levande försvagade vacciner.
Blod, plasma och gammaglobulinpreparat innehåller antikroppar mot
mässling. Därför bör man vänta tre månader innan MPR ges för att
vaccinet ska ge full effekt.

Lathund inför ställningstagande till mässlingsvaccination
Födelseår

Vilka bör vaccineras

Före 1960

Av de som uppger att de INTE haft mässling och inte är vaccinerade, har 95%
immunitet mot mässling. Avrådes från MPR. Om ändå önskemål finns ej fel att ge en
dos MPR 1.

1960–1980

De som inte är vaccinerade x2 och inte har haft mässling (eller inte vet)

1981 och
senare

De som INTE följt svenskt barnvaccinationsprogram. De som är uppvuxna utanför
Sverige, bör vaccineras om de inte vet att de fått 2 doser

Bland de som är aktuella för vaccination: De som fått 1 dos vaccin,
vaccineras med 1 dos. De som inte fått någon dos vaccineras med 2 doser
med minst en månads mellanrum. Vid osäkerhet är det inte fel eller farligt
(om det inte finns någon kontraindikation, se ovan) att ge en dos MPR.

1

För den som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om de vaccinerats eller haft
sjukdomen kan vaccination ske utan föregående immunitetskontroll. Serologi för att kontrollera
immunitet tas bara om det finns kontraindikation för vaccination
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