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Skrivelse vedr. gratis vaccination mod mæslinger til ikke-immune
voksne født før 1974

8. oktober 2018

Sundheds- og Ældreministeriet har pr. 1. april 2018 indført, at personer over 18
år, der ikke er immune overfor mæslinger, vederlagsfrit kan blive vaccineret
mod denne sygdom.
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Sundhedsstyrelsen har modtaget flere henvendelser om, i hvilket omfang personer født før 1974 er omfattet af tilbuddet. Sundhedsstyrelsen skal derfor oplyse
om følgende til uddybning af Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.:


Såfremt lægen vurderer, at en patient har behov for vaccination mod
mæslinger, skal denne i alle tilfælde tilbydes vederlagsfrit. Det anbefales ikke at teste for immunitet forud for vaccination.



Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark kan som udgangspunkt antages at være immune overfor mæslinger, da mæslingevirus var vidt udbredt i samfundet på det tidspunkt, jf. afsnittet ”Om immunitet hos personer født før 1974” nedenfor.



Såfremt personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, bør
lægen vurdere, om der er forhold der taler for vaccination, fx forestående udlandsrejse med risiko for smitte.

Lovgrundlag
Personer over 18 år, der ikke er immune overfor mæslinger, tilbydes gratis vaccination mod dette, jf. bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.1.
Af Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme
sygdomme m.v.2 fremgår følgende:
”Ikke-immune voksne tilbydes vaccination mod mæslinger, og ikke-immune
personer med livmoder eller æggestoksvæv i den fødedygtige alder tilbydes
vaccination mod røde hunde, begge dele i form af MFR-vaccination.
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For praktiske formål antages, at personer født før 1974 har haft mæslinger og
derfor er immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus
forud for vaccination.”
Vejledningen vil snarest blive opdateret i overensstemmelse med indeværende
skrivelse.
Om immunitet hos personer født før 1974
Grundlaget for antagelsen om, at personer født før 1974 er immune er, at undersøgelser har vist, at mæslinger i Danmark ramte ca. 95% af børn i en fødselsårgang op til årgang 1973. Der vil altså fortsat være et lille mindretal af personer
opvokset i Danmark, der ikke er immune overfor mæslinger.
Endvidere kan samme antagelse ikke nødvendigvis laves for udenlandsk fødte
personer, da mæslinger i andre lande har haft en anderledes epidemiologi.
Af ovenstående grunde kan det efter en konkret lægelig vurdering være relevant
at vaccinere nogle personer født før 1974, der ikke er vaccineret eller har haft
erkendt mæslinger, navnlig i forbindelse med rejse til udlandet.
Sundhedsstyrelsen, den 8. oktober 2018
Marlene Øhrberg Krag
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