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Angående mässlingsvaccination vid utlandsresa 

 
 

Bakgrund 
Det har konstaterats ett ökat antal fall av mässling i Schweiz, Italien, Storbritannien och Sydtyskland, 
framför allt på grund av låg vaccinationstäckning, vilket ökar risken att smittas med mässling där. 
Påtaglig risk för smitta föreligger även i mer fjärran områden i världen med låg vaccinationstäckning, 
som i Afrika och Asien. Thailand är ett exempel, dit vi ofta reser med barn.  
 
För att förhindra att barn före 18 månaders ålder smittas vid sådana resor, tillåter det nya 
barnvaccinationsschemat att sköterskor på delegation får ge MPR-vaccin mellan 12 och 18 månaders 
ålder vid behov. Dessa barn behöver då inte boostervaccineras förrän i skolhälsovården. För yngre 
barn kan MPR-vaccinet i de flesta fall ges från 9 månaders ålder, förutsatt att barnet vaccineras även 
vid 18 månaders ålder. Före 9 månaders ålder kan maternella antikroppar förhindra anslag av vaccinet, 
och det bör därför endast ges efter bedömning på vaccinationsmotttagning. I vissa fall är det möjligt att 
leta upp MVC-prov och analysera för mässlingsantikroppar. 
 
Med hänsyn till det epidemiologiska läget bör MPR-vaccination av barn mellan 9 och 18 månader 
rekommenderas inför resa till Schweiz, Sydtyskland, Storbritannien och Italien och mera avlägsna 
länder med liten eller ingen mässlingsvaccination. Den förälder som vill ha sitt barn vaccinerat i förtid 
inför en resa bör inte nekas detta, förutsatt att barnet är mer än 9 månader, men det bör rekommenderas 
aktivt bara inför resa till dessa länder.  
 

Vidare läsning 
 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-

pressinbjudningar/2008/smittskyddsinstitutet-uppmanar-till-vaccination-mot-massling/ 

 



 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/vanliga-fragor/allmanna-

vaccinationsprogrammet/massling-passjuka-och-roda-hund/ 

 

Sammanfattning 
 

• Barn över 9 månader bör rekommenderas MPR före resa till Schweiz, Italien, 

Storbritannien och Sydtyskland samt fjärran resmål i Afrika och Asien. 

• Barn mellan 12 och 18 månaders ålder vaccineras efter ställningstagande av BVC-

sköterska. 

• Barn mellan 9 och 12 månader vaccineras efter ordination av BVC-läkare, och skall även 

revaccineras vid 18 månaders ålder. 

• Resevaccinfrågor rörande barn under 9 månaders ålder bör hänvisas till 

vaccinationsmottagning. 
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