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Sammanfattning
Lotta Edholm m.fl. (L) och John Kåberg (C) ställer i en skrivelse till
utbildningsnämnden frågan om möjligheten att av skyddsskäl ställa
krav på genomförd vaccination mot mässling, påssjuka och röda
hund, (MPR) för att erbjudas förskoleplats inom Stockholm stad.
Att delta i det nationella vaccinationsprogrammet är frivilligt och
kan inte användas som villkor för en förskoleplats.
Inom barnhälsovården vaccineras 95,6 procent av alla barn vid
18 månaders ålder mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
96,4 procent tackar ja till dos nummer två i skolåldern vilket
medför att vi uppnår flockimmunitet och har ett mycket gott skydd
mot dessa sjukdomar i befolkningen.
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Bakgrund/ärende
Lotta Edholm m.fl. (L) och John Kåberg (C) ställer i skrivelse till
utbildningsnämnden frågan om möjligheten att av skyddsskäl ställa
krav på genomförd vaccination mot mässling, påssjuka och röda
hund, (MPR) för att erbjudas förskoleplats inom Stockholm stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stöd kring lärande och
elevhälsa i samverkan med förskoleavdelningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är deltagande i
vaccinationsprogrammet frivilligt. Det finns därför inget lagstöd för
att ställa krav på vaccination mot erbjudande av förskoleplats.
Föräldrar erbjuds via landstinget och barnhälsovården att vaccinera
sina barn mot MPR vid 18 månaders ålder vilket accepteras av de
flesta. Vaccination tidigare än så ger inte ett fullgott skydd då
mycket små barn inte kan bilda antikroppar mot virus i den
utsträckning som krävs för att utveckla immunitet. Doser givna före
12 månaders ålder räknas därför inte in i vaccinationsprogrammet,
dessa barn räknas som ovaccinerade och erbjuds en ordinarie dos
MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.
Lägesbeskrivning
Skollagen ger barn rätt att börja i förskola från ett års ålder. De
flesta barn börjar därmed i förskolan före 18 månader när de
fortfarande är ovaccinerade. Med den goda vaccinationstäckningen
vi har i Sverige är risken för smitta mycket liten. 2016 vaccinerade
95,6 procent av alla barn i Stockholms län.
Inom stadens skolor erbjuds alla barn dos nummer två samt
kompletteringsvaccination där vaccinationen är ofullständig eller
osäker. 2016 var vaccinationstäckningen (MPR) 96,4 procent för
barn inskrivna vid Stockholms kommunala skolor.
De barn som inte vaccineras löper risk att bli smittade, särskilt vid
utlandsresor. Ovaccinerade barn riskerar att bli sjuka med allvarliga
komplikationer som följd, samt riskerar att sprida smittan till andra.
Den viktigaste åtgärden för att bibehålla ett gott vaccinationsskydd
är, att genom information ge föräldrar kunskap om vilka risker det
medför att vara ovaccinerad och att sakligt bemöta de frågor kring
risker och biverkningar som en del föräldrar har kring vaccination.
Både barnhälsovården och skolhälsans medicinska insats arbetar
strukturerat med upplysning och information i vaccinationsfrågan.
Hos folkhälsomyndigheten finns fördjupad information om
folkhälsa och vaccination, bilaga 2.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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Bilagor
1. Skrivelse om vaccinationskrav för förskoleplats.
2. Frågor och svar om Mässling.

