Föräldrainformation
om vaccination mot
difteri, stelkramp,
kikhosta och polio
Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot difteri, stelkramp,
kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b vid 3, 5 och
12 månaders ålder.
Skolan erbjuder Ditt barn (barn födda före 2002) under fjärde skolåret
en påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Varför vaccineras man mot dessa sjukdomar?
Difteri är en allvarlig epidemisk infektionssjukdom som har orsakat mindre utbrott i
Sverige under senare årtionden och nyligen förekommit i närliggande länder.
Sjukdomen kan leda till döden och därför är det viktigt att ha ett bra vaccinationsskydd.
Stelkramp är en infektionssjukdom som kan leda till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risk för infektion finns alltid vid förorenade sårskador, även
vid små sår. Vaccination ger ett gott skydd mot sjukdomen.
Kikhosta är en smittsam luftvägssjukdom som kan ge en långvarig och svår hosta. Den
är farlig, ibland t.o.m. livshotande för spädbarn, som oftast smittas av äldre syskon och/
eller föräldrar. Äldre barn och vuxna som lider av kronisk luftvägssjukdom (t.ex. astma)
kan få det extra besvärligt om de smittas av kikhosta.
Polio är en smittsam infektionssjukdom som kan orsaka s.k barnförlamning. Skadorna
efter poliosjukdom är ofta bestående. Ett världsomspännande vaccinationsprogram har
resulterat i att sjukdomen i det närmaste är utrotad. Dock är det mycket viktigt att ha ett
fortsatt gott skydd vid vistelse i länder där polio ännu inte helt försvunnit.

Varför ges en påfyllnadsdos?
För att förstärka och förlänga det grundskydd som gavs vid vaccination av Ditt barn på
BVC ges nu en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Ger vaccinationen några besvär?
Ditt barn kan komma att uppleva ömhet, värmeökning, rodnad och svullnad eller förhårdnad
vid injektionsstället efter vaccinationen. Feber om ≥ 38˚C, dåsighet, diarré, kräkning
och irritabilitet kan förekomma. Dessa reaktioner är ofarliga och inträffar vanligen inom
48 timmar. De går i allmänhet över av sig självt på några dagar.

Kan alla barn vaccineras?
Skolsköterskan bör informeras före vaccination om barnet har en känd systemisk överkänslighetsreaktion mot någon komponent i vaccinet. Barn med pågående infektion med
feber skall vänta med vaccination.
Barn som efter tidigare vaccination har fått långvariga besvär med kliande upphöjda
hudreaktioner bör informera skolsköterskan om detta före vaccination.
Om barnet råkat ut för någon typ av sårskada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus eller vårdcentral, informera då skolsköterskan om detta före
vaccination.

Hur går det till?
Då vårdnadshavaren fyllt i blanketten och barnet återlämnat denna till skolsköterskan
kommer ditt/ert barn att kallas till vaccination. Alla vacciner ges i en och samma spruta.
Tala gärna med ditt barn före vaccinationen och förklara vad som skall hända, samt
lugna barnet om det skulle behövas.

När vaccinationen genomförts anteckna det i barnets hälsokort!

Ifylles och lämnas snarast
till skolsköterskan

VACCINATIONSTILLSTÅND

Tillstånd att mitt barn vaccineras med det kombinerade vaccinet mot
difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Ja

Nej

Om nej, ange varför (frivilligt):

Datum och förälders/vårdnadshavares namnteckning
Telefon bostad

Namnförtydligande

Telefon arbete/mobil

Datum och förälders/vårdnadshavares namnteckning
Telefon bostad

Namnförtydligande

Uppgifter om barnet

Telefon arbete/mobil

Namn

Personnummer

Skola

Klass/grupp

Har barnet fått vaccination mot difteri och stelkramp i samband
med sårskada (efter grundvaccinering på BVC)?

Ja (år:.....................)

Nej

Har barnet någon svår allergi?

Ja

Nej

Om ja, ange vad:

Har barnet vid något tillfälle reagerat allergiskt mot
tidigare vaccination och/eller injektion?

Ja

Nej

Om ja, ange vad:

Ta kontakt med skolsköterska eller skolläkare om Ditt barn har någon allvarlig
och/eller långvarig sjukdom, svår allergi eller om Du har några frågor.

Skolsköterska
Telefon

Telefontid

Hemvärnsgatan 15, Box 6023, 171 06 SOLNA
Tfn 08-564 888 60 Fax 08-564 888 70
www.spmsd.se
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