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Info till dig som har barn 
 
Behöver du veta mer 
om vaccin för barn? 
Vaccin är viktigt mot sjukdomar. 

Ett barn som inte är vaccinerat 

kan blir sjukt. 

 

Ska ditt barn få vaccin? 

Du som är mamma eller pappa bestämmer. 

 

Du har också rätt att ändra dig. 

Du kan välja att vaccinera barnet senare. 

Vaccinen är gratis. 

 

Är du osäker? 

Här får du info om 

vaccin för barn. 

 

Det här är viktigt att veta 

Vill du inte att ditt barn 

ska få vaccin just nu? 

 

För att du ska känna dig lugn 

är det några saker du behöver veta. 

 

Är vaccinet bra? 
I Sverige har vi 
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vaccinations-program för barn. 

Ja, de vaccin vi rekommenderar är bra. 

Men det kan finnas risker. 

 

Du kan lära dig mer om det. 

Klicka på länkarna 

efter den här texten. 

 

Du kan också tala med 

en läkare eller sjuksköterska 

på barna-vårds-centralen, BVC. 

 

Vad kan hända 

om mitt barn inte får vaccin? 

Ett ovaccinerat barn 

kan bli smittat. 

Barnet kan bli sjukt. 

Ett exempel är kik-hosta. 

 

Det finns risk för att 

barn blir svårt sjuka. 

De kan också få problem 

som inte går över. 

 

Men så länge ditt barn 

är bland vaccinerade människor  

är det helt okej. 

Då är risken att smittas liten. 

 

Det gäller dock inte stel-kramp. 

Läs mer om stelkramp 

senare i texten. 
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Vi vaccinerar mot stelkramp, kikhosta 

och många andra sjukdomar. 

Det ingår i vaccinations-programmet 

för barn. 

 

Om en person är smittad 

kan ditt barn också bli smittat 

Det räcker med att  

en enda smittad person  

kommer in i gruppen. 

Då finns det risk att ditt barn blir sjukt 

om det är ovaccinerat.  

 

Risken blir större 

om sjukdomen sprids genom luften. 

Så är det med mässling, 

till exempel. 

 

Risken för smitta blir också större 

när många människor träffas. 

Det kan vara på läger, 

konserter och inom sport, 

till exempel. 

 

Behöver barn vara vaccinerade 

för att resa? 

Vissa sjukdomar 

som vi vaccinerar mot i Sverige 

är vanliga i andra länder. 

Ett ovaccinerat barn kan bli smittat. 
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Det finns också risk att bli smittad 

av en person som reser till Sverige 

från ett annat land. 

 

Om barnet reser till ett land 

som också vaccinerar mycket 

är risken liten. 

 

Men tänk på att 

det kan finnas smitta 

på till exempel flygplatser. 

 

Barn kan smitta andra 

Ett ovaccinerat barn kan  

smitta andra människor. 

Det kan vara en baby 

eller en person som lätt blir sjuk. 

 

Berätta för doktorn 

om ditt barn är ovaccinerat 

Läkare och sjuksköterskor 

som träffar ditt barn 

behöver veta att barnet 

inte har fått vaccin. 

 

Det är viktigt. 

 

Om ditt barn blir sjukt 

måste barnet få rätt hjälp. 

Ibland måste det gå fort. 
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Info till det ovaccinerade barnet 

Har du tackat nej till vaccin 

till ditt barn? 

Skriv upp det. 

Då kommer du ihåg det senare. 

 

När barn blir större 

behöver de veta  

att de inte har fått vaccin. 

 

Berätta för ditt barn. 

Annars finns det risk  

att barnet tror att 

det har fått vaccin.  

 

Då vet inte barnet att  

det kan bli smittat 

på en resa, till exempel.  

 

Viktigt att veta om stelkramp  

Stelkramp är en farlig infektion. 

Du kan få det av en bakterie. 

Bakterien finns i jord och gödsel. 

Den finns i hela världen. 

 

Det går att bli frisk från stelkramp 

men då måste du till akuten direkt. 

 

Utan behandling kan du 

dö av stelkramp. 
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Det finns bra vaccin mot stelkramp 

Vaccin mot stelkramp finns 

i vaccinations-programmet i Sverige. 

 

Vaccin är det enda sättet 

att få skydd mot stelkramp. 

 

I Sverige är det 

några personer varje år 

som får stelkramp. 

Det är personer som inte är 

vaccinerade mot stelkramp. 

 

Hur får jag stelkramp?  
Om du inte är vaccinerad mot stelkramp 

kan du få det av en bakterie. 

Bakterien kommer in genom sår. 

Det kan vara ett mycket litet sår. 

 

Du kan få stelkramp 

om ett djur biter dig. 

 

Var därför försiktig med husdjur, 

till exempel katter och hundar. 

De kan riva eller bita dig. 

 

Du kan också få stelkramp 

om du får in jord i ett sår. 

Det kan vara om du 

leker eller arbetar ute. 

 

Gör så här 

om ditt barn får stelkramp 
Vi rekommenderar att din baby 

får vaccin mot stelkramp 

innan den börjar leka ute. 
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Om ditt barn inte är vaccinerat 

behöver du veta 

hur du ska göra. 

 

Åk till akuten 

om barnet får ett sår 

eller om ett djur biter barnet. 

 

Åk direkt, samma dag. 

Då kan doktorn se 

vad ni ska göra. 

 

Har du frågor om stelkramp? 

Tala med sjuksköterskan 

eller doktorn på BVC. 

 

Mer information 
  Klicka på länkarna 

om du vill veta mer. 

Du kan lyssna eller läsa. 

 

På svenska 
 

Info från 1177 Vårdguiden: 

 

• Vaccination av barn 

 

  Info från Folkhälsomyndigheten: 

 

• Frågor och svar om 

vaccinationer och säkerhet 

 

• Info till mammor och pappor 

om vaccin för barn 

 

• Info-material om 

vaccinationer 

 

• Info om stelkramp 

 

https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/
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 Lyssna på BVC-podden: 

 

• Vaccin – Därför är det så viktigt 

 

• Vaccin – Vem ska jag lita på? 
 

  Info om barn-hälsovård: 

 

• Rikshandboken 

 

   Info från Vårdgivarguiden 

 

• Stelkramps-profylax 

vid sår-skador 

 

På andra språk 

Här hittar du info  

om vaccinationer 

från Folkhälsomyndigheten: 

 

• Engelska 

• Arabiska 

• Dari 

• Somaliska 

• Tigrinja 

 

Här finns mer info 

på engelska: 

 

• Oxford vaccine group 

 

___________ 

 
 
 

https://bvcpodden.fireside.fm/11
https://bvcpodden.fireside.fm/11
https://bvcpodden.fireside.fm/12
https://bvcpodden.fireside.fm/12
https://www.rikshandboken-bhv.se/
https://www.rikshandboken-bhv.se/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/stelkrampsprofylax-vid-sarskador/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/stelkrampsprofylax-vid-sarskador/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/w/what-you-need-to-know-about-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer-arabiska/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer-dari/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer-somaliska/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer-tigrinja/
https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/
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Behöver du veta mer för 
att kunna fatta beslut om 
ditt barns vaccinationer? 
Den här informationen vänder sig till föräldrar som är tveksamma till eller avstår från att 

vaccinera sitt barn. 

Det är alltid du som förälder som beslutar om barnet ska vaccineras eller inte. Du har rätt till 

att bli informerad om fördelar och risker med alla förebyggande åtgärder och behandlingar 

inom hälso- och sjukvården. Det gäller även vaccinationer. 

Om du väljer att avstå eller avvakta med vaccination kan du när som helst vid en senare 

tidpunkt välja att låta vaccinera barnet. Många av de föräldrar som väljer att avstå från att 

vaccinera sitt barn enligt det nationella vaccinationsprogrammet väljer istället att påbörja 

vaccinationerna när barnet är något äldre. 

 

 

Vad är viktigt att känna till? 
För att du ska känna dig trygg i ditt beslut att senarelägga eller avstå från att vaccinera ditt 

barn är det några saker som du, som förälder, behöver känna till: 

 

• Fördelarna och riskerna med de rekommenderade vaccinerna i de nationella och 

regionala vaccinationsprogrammen för barn. Ytterligare information hittar du via 

länkarna längst ner på sidan. 

• Ett ovaccinerat barn riskerar att smittas och insjukna i sjukdomar, exempelvis kikhosta, 

som vi vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet. Detta kan i sin tur det leda till 

risk för allvarlig sjukdom och bestående men. Så länge ett ovaccinerat barn befinner sig 

i miljöer där de allra flesta är vaccinerade skyddas det av den så kallade 

flockimmuniteten (gäller dock inte stelkramp, läs mer nedan). Då är risken att smittas 

liten. 

• Man ska dock komma ihåg att det räcker med att en enda smittad person kommer in i 

gruppen för att risken för smitta ska finnas. Denna risk ökar om sjukdomen sprids 

genom luften som till exempel mässling. Risken för smitta ökar när många människor 

träffas. För det lite äldre barnet och för ungdomar kan det exempelvis handla om 

lägervistelser, konserter eller idrottsevenemang. 
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• Vid resor med ovaccinerade barn bör man tänka på att även om resmålet är en miljö 

med endast liten risk för smittspridning kan man under resan passera platser där 

smittorisken är större, till exempel flygplatser. 

• Vissa av sjukdomarna som vi vaccinerar mot är vanliga i andra länder. Ett ovaccinerat 

barn kan insjukna i en sådan sjukdom under resor eller i samband med kontakt med 

någon som reser från ett sådant land till Sverige. 

• Ett ovaccinerat barn kan riskera att smitta andra med sjukdomarna som vi vaccinerar 

mot. Till exempel är spädbarn som är för unga för att vaccineras och personer med vissa 

nedsättningar av immunförsvaret särskilt känsliga. 

• Det är viktigt att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal som träffar barnet att det är 

ovaccinerat. Det kan leda till behov av andra åtgärder/behandlingar som i vissa fall är 

brådskande (se nedan om förebyggande behandling mot stelkramp). 

 

 

Information till det ovaccinerade barnet 
Det är bra om du som förälder antecknar, och så småningom informerar barnet om, att du har 

tackat nej till vaccination för barnets räkning. Annars finns risk att barnet senare i livet tror sig 

vara vaccinerad eftersom "alla andra" är det och till exempel ger sig ut på resor utan att vara 

medveten om riskerna att drabbas av smitta. 

 

 

Hur kan stelkramp förebyggas hos ovaccinerade barn? 
I länkarna nedan kan du läsa om stelkramp och de andra sjukdomarna som vi erbjuder 

vaccinationer mot i Sverige. Vid risk för just stelkrampssmitta hos ett ovaccinerat barn 

behöver du som förälder redan samma dag veta hur du ska agera. 

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som orsakas av en bakterie som finns i jord och gödsel i 

hela världen. Utan behandling leder ofta stelkrampsinfektion till döden. 

Det finns ett effektivt vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. 

Vaccination är enda sättet att få skydd mot stelkrampsinfektion eftersom varken 

genomgången sjukdom eller flockimmunitet ger skydd. I Sverige inträffar varje år enstaka fall 

av stelkramp bland ovaccinerade personer, framför allt äldre vuxna. 

Stelkrampsinfektion kan uppstå till följd ett djurbett eller sår som uppstått i anslutning till 

exempelvis lek eller arbete i trädgårdar och parker. Därför rekommenderas att ditt spädbarn 

vaccineras mot stelkramp innan det börjar leka utomhus. Stelkrampsinfektionen kan även 

uppstå vid obetydliga sår. 

Om du har husdjur, till exempel hund eller katt, kan det finnas risk för stelkrampsinfektion vid 

rivsår eller bett. Du kan läsa mer om stelkramp på folkhälsomyndighetens webb: 

 
Stelkramp - Folkhälsomyndigheten 

Om ditt ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade barn drabbas av en sårskada eller av ett 

djurbett ska barnet omedelbart, samma dag, bedömas på en akutmottagning. Då bedömer 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/
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läkaren bland annat om immunoglobulin speciellt riktat mot stelkrampsbakterien ska ges eller 

inte. 

Immunoglobulin är antikroppar som används av kroppens immunförsvar för att hitta och 

känna igen främmande ämnen som virus och bakterier. Läkaren bedömer också om 

vaccination mot stelkramp ska påbörjas. 

Du som förälder och ditt barns läkare/sjuksköterska kan läsa mer om detta på: 

 
Stelkrampsprofylax vid sårskador - vårdgivarguiden 

 

Tveka inte att ta upp dina frågor och funderingar med sjuksköterskan och läkaren på 

barnavårdscentralen! 

 

 

Mer information 

Rikshandboken 

Vaccination av barn - 1177.se 

Vaccinationer och säkerhet - Folkhälsomyndigheten 

Informationsmaterial om vaccinationer 

Information till vårdnadshavare om det svenska vaccinationsprogrammet för barn (finns på flera språk) 

Oxford vaccine group 

BVC-podden: Vaccin - därför är det så viktigt 

BVC-podden: Vaccin - vem ska jag lita på 
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