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    Vårdnadshavare till elever i årskurs 8 
 

Erbjudande om vaccination 

Eleverna i årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.  

 

 Difteri börjar oftast med en svalginfektion och liknar halsfluss med feber och 
svårighet att svälja. Senare är det vanligt att man får svårt att andas, har hosta och 
varig, blodblandad snuva. Difteri är en livshotande sjukdom om man inte får 
behandling. 

 Stelkramp orsakas av bakterier och gör att du får kramper i musklerna. De börjar i 
ansiktet och halsen och sprider sig till armarna och benen. Stelkramp kan vara 
livshotande. 

 Kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta och ibland lätt feber. Efter en 
till två veckor blir hostan värre och övergår i hostattacker. Under attackerna hostar 
barnet kraftigt tills det tappar andan - kiknar. Ibland kan barnet hosta till det kräks. 

Genom barnhälsovården har de flesta barn blivit grundvaccinerade mot dessa sjukdomar. 
För att ha fortsatt god effekt behöver vaccinationen upprepas. 

Vaccinen difteri, stelkramp och kikhosta ges som en injektion. Vaccinationen ges i 
överarmen. Ibland uppstår ömhet, rodnad och en mindre svullnad på injektionsstället som 
brukar gå över på några dagar. Barnet kan också få feber och utslag efter cirka 1–2 veckor, 
men är då inte smittsamt för andra. 

Nytt nationellt vaccinationsregister gäller från 1 jan 2013. Sekretess gäller för uppgifterna 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla vaccinationer registreras via 
SVEVAC, uppgifter därifrån går till det nationella vaccinationsregistret.  Om du/ni inte 
samtycker att uppgifterna skall gå via SVEVAC var god meddela 
skolsköterskan/vaccinatören. 

 

Med vänlig hälsning 

Skolsköterska:                                                                mail: 

 

Denna del av blanketten återsänds till skolsköterskan.  

Vaccinationsbesked – difteri, stelkramp, kikhosta 

Elevens namn Klass Personnummer 
 

 

  Ja, jag vill att mitt barn vaccineras. 

   Nej, jag vill inte att vaccinationen utförs. 

Om ja: har ert barn svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering?  

  Nej   Ja.       Vad?_______________________ 

Har ert barn fått annat vaccin under de tre senaste månaderna? (till exempel resevaccin) 

  Nej   Ja.        Vad?__________________________ 

 

Övrig information…………………………………………………………………………………………… 

 

 
    

Datum  Vårdnadshavares underskrift  Telefon dagtid 

  
 

 

Datum  Vårdnadshavares underskrift  Telefon dagtid 
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