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Guide för bedömning av behov av åtgärd efter
hälsodeklaration smittskydd för personer utan
patientkontakt
Mässling, påssjuka eller röda hund
Den som haft mässling, påssjuka, röda hund eller fått två doser av
kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund har bra skydd och
behöver inte vaccineras.
Den som enbart fått en dos mot mässling, påssjuka, röda hund ska vaccineras med
en dos till.
Vaccineringen ska registreras i Svevac, länk till Smittskyddets sida om Svevac.
Vattkoppor
Den som haft vattkoppor har skydd mot vattkoppor och behöver inte vaccineras.
Om man inte haft vattkoppor och inte är vaccinerad så kan man smittas i
sjukvården och i samhället.
Vaccination är inte nödvändigt men åtgärd kan bli aktuellt om man utsätts för
smitta.
Tuberkulos
Om man haft tuberkulos eller umgås med någon person med tuberkulos bör man
bedömas av läkare.
Nedsatt immunförsvar
Om man på grund av sjukdom eller medicinering har nedsatt immunförsvar så har
man ju kontakt med en läkare som kan informera om immunbristen innebär att
vaccination med levande vaccin bör undvikas.
Läkar kontakt bör tas för bedömning.

För födda och uppväxta i Sverige gäller:
Födda före 1960 har skydd då nästan alla haft mässling.
Födda 1960-1981 kan ha haft mässling men det finns de som saknar skydd. Av
dessa har många personer födda 1971-1981 fått en dos mässlingsvaccin och
behöver en andra dos. I denna grupp finns några som fått en andra dos i form av
en kombinationsspruta mot mässling, röda hund och påssjuka.
De dom är födda 1982 och senare har alla fått två doser och har skydd förutom de
som inte velat bli vaccinerade.
För de som är födda och bosatta i utlandet gäller:
Länk till WHO
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