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Vaccination mot mässling av vuxna 
 
Personer med fullgott skydd behöver inte vaccineras. 
En person med fullgott skydd har antingen varit sjuk i mässling eller har fått två doser 
mässlingsvaccin. 
 
Övriga har inte ett fullgott skydd. Personer födda och bosatta i Sverige på 1960 – 1981 kan sakna 
fullgott skydd mot mässling. Se tabellen nedan. 
 
Personer från andra länder kan sakna fullgott skydd beroende på från vilket land man kommer.  
WHO har på sin hemsida en site med uppskattad vaccinationstäckningen för olika vacciner i olika 
länder sedan 1980-talet (http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary ). 
 
Rekommendationer för närvarande: 

• Vid utlandsresa rekommenderas att de som inte är immuna ska vaccinera sig mot mässling. 
 

• Om man inte ska på en utlandsresa så kan man avvakta tills hälso- och sjukvården har 
säkerställt att vi har tillgång till tillräckligt med vaccin för att vaccinera de som saknar skydd. 
En sådan undersökning pågår nu i Region Gävleborg. 
 

• Observera: Däremot om man utsätts för mässlingssmitta eller har oklara utslag och saknar 
fullgott skydd ska man kontakta sjukvården genom att ringa.  
Man ska inte uppsöka vården innan telefonkontakt tagits. Man blir erbjuden MPR vaccin som 
ska ges inom 72 timmar efter smittotillfället. Om längre tid förflutit kan så kallat 
immunglobulin ges. 

 
Tabell till stöd för bedömning av sannolik immunitet mot mässling bland personer födda och uppväxta i Sverige under 
olika perioder. 

Födelseår 

Före 1960 1960-talet 1970-1980 1981-2001 Från 2002 

De flesta är 
immuna mot 
mässling efter 
genomgången 
infektion. 

Varierande 
immunitet, ett 
flertal kan vara 
icke- immuna 

De flesta barn 
har fått 1 dos 
MPR i skolan vid 
12 års ålder. 

 
En del har även 
fått 1 dos 
mässlingsvaccin 
under småbarns- 
åren (påbörjades 
under 1970-talet 
men med 
varierande 
genomslag). 

De allra flesta 
barn har fått 2 
doser MPR 
(infördes år 
1982). 

 
Dos 1 gavs vid 18 
månader, dos 2 
vid ca 12 år. 

De allra flesta 
barn har fått 2 
doser MPR. Dos 
1 ges vid 12-18 
månader, dos 2 
vid 6-8 års ålder. 
Från 2006 ska 
barn upp till 18 
år erbjudas 
kompletterande 
doser om de inte 
tidigare 
vaccinerats enligt 
programmet, 
dvs. med 2 doser 
MPR. 
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