Hälsodeklaration avseende mässlingsimmunitet hos
medarbetare inom Landstinget i Kalmar län
Bakgrund
Under årsskiftet 2017-2018 pågick ett utbrott av mässling i Västra Götalandsregionen och även
sjukvårdspersonal blev smittad. I Kalmar län är det många år sedan vi hade ett utbrott av mässling. I
vårt län rör det sig oftast om enstaka fall och det senaste mässlingsfallet diagnosticerades år 2014.
Risken att bli sjuk är hög om man träffar på ett fall och inte är immun.
Inom Landstinget i Kalmar län rekommenderas att all personal som arbetar patientnära, enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bör vara immun mot mässling. Som hjälp vid en inventering av
immunitetsläget hos personalen kan denna hälsodeklaration användas. Därefter bör de som saknar
immunitet eller där det är osäkert om immunitet mot mässling föreligger erhålla vaccination. Enligt
beslut av landstingsdirektören ska medarbetare inom Landstinget i Kalmar län med patientnära
arbete erhålla kostnadsfri vaccination.
Bedömning av immunitet
 Alla födda före 1960 bedöms ha haft sjukdomen och är immuna.
 Under 1970-talet infördes vaccination med en dos på vissa håll i landet vid olika tidpunkter.
 Allmän vaccination infördes 1982 (då på barn födda 80-81), med två doser, varefter man
betraktas som immun. De som inte är vaccinerade vet i allmänhet om detta eftersom man då
aktivt valt bort vaccination.
 De som är födda mellan 1960-1982 löper störst risk att inte vara immuna.
 Är man osäker på om man är vaccinerad eller har genomgått sjukdomen rekommenderas
vaccination utan föregående provtagning av antikroppstiter (serologi). Det är ofarligt att
erhålla en dos vaccin även om man tidigare är vaccinerad eller har haft mässling.
För dig som är osäker på ditt skydd mot mässling – fråga dina föräldrar eller annan anhörig om du
haft mässlingen eller om du fått de vaccinationer som ingår i det nationella
barnvaccinationsprogrammet. Om du är vaccinerad inom barnhälsovården i Kalmar län går det att
beställa vaccinationsutdrag via E-tjänsten Journalen på internet.
Hantering av personuppgifter
För att bedöma din immunitet mot mässling och eventuellt behov av vaccination ber vi dig fylla i
frågorna på baksidan. Uppgifterna kommer att sparas tills vidare i din personakt hos landstinget och i
din journal hos Landstingshälsan. Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till
och rättelse av dina uppgifter liksom att inge klagomål till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig
är landstingsstyrelsen och dataskyddsombud är Anders Falck. Personuppgiftsbehandling sker för att
landstinget ska kunna vidta nödvändiga personuppgiftsbehandlingsåtgärder för att fullgöra sina
rättsliga förpliktelser.
Information om utförd vaccination registreras i vaccinationsregistret Svevac. Det innebär att
vårdpersonal kan se att du blivit vaccinerad när du söker vård i framtiden och att ansvariga
myndigheter kan följa upp effekterna av vaccinationer. Du kommer också att kunna se vaccinationen
i din journal på nätet. Du har rätt att säga nej till denna registrering av uppgifterna. Meddela i så fall
personalen som utför vaccinationen.

Denna sida fylls i av medarbetare födda 1960 eller senare
Namn:

……………………………………………………….

Personnummer: ……………………………………………………….
Basenhet:

……………………………………………………….

Vaccination
Personer födda 1982 eller senare och uppvuxna i Sverige är vaccinerade enligt svenska
barnvaccinationsprogrammet (två doser mot mässling) om man inte aktivt tagit ställning
mot vaccination.
Har du haft sjukdomen mässling?

□ Ja

□ Nej

Du beräknas vara immun och
behöver inte vaccineras. Du behöver inte
svara på fler frågor.

□ Vet ej

Svara på frågorna nedan.

Är du vaccinerad mot mässling?

□ Ja

□ Nej

□ Vet ej

□

□ Vet ej

Om ja, antal vaccinationsdoser?

□

Två doser

Du beräknas vara immun och behöver inte
vaccineras.

En dos

Du erbjuds vaccination mot mässling.
Jag önskar vaccination mot mässling

□ Ja

□

Nej

Skriv under blanketten och lämna till din chef.

__________________________

__________________________

Datum

Signatur medarbetare

