
 
 
 
 
 
 
 

 
VAKSINASJON MOT MESLINGER, KUSMA OG RØDE HUNDER. 

 
Til elever og foresatte  
 
MESLINGER er vår alvorligste” barnesykdom”. Den begynner med forkjølelsessymptomer og høy 
feber, så kommer utbredt utslett. Den følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og 
mellomørebetennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse, varig hjerneskade og dødsfall 
forekommer. 
 
KUSMA er en virusinfeksjon som gir feber og hevelse i ørespyttkjertlene. Vanligvis er det en ufarlig 
sykdom, men den kan ha alvorlige komplikasjoner. Kusmahjernebetennelse er ikke sjelden. 
Kusma kan angripe testiklene hos gutter etter puberteten og føre til nedsatt fruktbarhet, men 
sannsynligvis ikke til sterilitet. Sykdommen rammer ellers gutter og jenter likt. 
 
RØDE HUNDER er både hos barn og voksne en mild sykdom med feber og utslett. Røde hunder hos 
gravide kvinner kan føre til alvorlige misdannelser hos fosteret. Vanligste smittemåte for gravide 
kvinner er gjennom kontakt med barn som har sykdommen. Derfor er det viktig at alle barn 
vaksineres, slik at de ikke kan smitte andre. 
 
Statens helsetilsyn anbefaler at alle barn blir vaksinert mot disse sykdommene. Det brukes en vaksine, 
(MMR-vaksine), som gir god og langvarig beskyttelse mot alle tre sykdommene. Barnet er ikke 
smittefarlig etter vaksineringen. Det gjør ingenting å vaksinere barn som har hatt noen eller alle 
sykdommene, eller er vaksinert mot en av sykdommene tidligere. 
 
BIVIRKNINGER: Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer. 
Noen få av de vaksinerte vil etter 1-2 uker få litt feber, lett utslett, ømhet i leddene og hovne 
lymfekjertler, men de vil ikke være særlig plaget av dette. Skulle det opptre reaksjoner ut over dette, 
kontaktes egen lege. Helsesøster skal også ha beskjed.  
 
Ved akutt sykdom med feber over 38 grader skal vaksinering utsettes. Konferer med helsesøster eller 
lege før vaksinering dersom det er personer med alvorlige allergiske reaksjoner overfor egg. Personer 
som har fått immunglobulin (gammaglobulin) eller andre blodprodukter, må vente til det har gått 3 
måneder før vaksinering. Personer med nedsatt infeksjonsforsvar skal ikke vaksineres. 
 
Vaksinen blir gitt på Ålgård skole 11.03.2021  
 
Dersom dere har spørsmål i tilknytning til vaksinen, er jeg lettest å treffe på  
Tlf: 47667390 

Mail: Cecilie.ravndal@gjesdal.kommune.no 
Hvis jeg ikke hører noe, regner jeg med at tidligere samtykke fra dere til å gi vaksine fortsatt gjelder. 
Mer informasjon om vaksinen kan du finne på Fhi.no, her er også informasjon på flere språk.  
 

Med vennlig hilsen fra 
Cecilie Ravndal 
 
Helsesykepleier v/Ålgård skole 
 


