Vaccinationer
under graviditet
Genom vaccination bygger kroppen upp ett försvar mot infektionssjukdomar. För att undvika allvarlig sjukdom under graviditet och för att
undvika smitta till det nyfödda barnet efter förlossningen rekommenderas
vissa vaccinationer just inför, under eller efter graviditet.

Vaccinationer som är viktiga
inför och under graviditeten

Vaccinationer som inte
skall tas under graviditet

Influensavaccin
Både WHO och Folkhälsomyndigheten
rekommenderar influensavaccination
under graviditet (1, 2). En graviditet
innebär en förhöjd risk att bli allvarligt
sjuk i influensa. Insjuknande i influensa
vid tiden för förlossningen innebär en
risk att smitta det nyfödda barnet.
I Sverige rekommenderas alla gravida
att influensavaccinera sig efter
graviditetsvecka 16 om graviditeten
infaller under influensasäsongen. Om den
gravida tillhör ytterligare en riskgrupp
för svår influensa (t ex lider av hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller
diabetes) rekommenderas influensavaccin oavsett graviditetsvecka, dvs
även före graviditetsvecka 16.
Vid misstanke om influensainfektion
under graviditet skall kontakt tas direkt
med sjukvården för en medicinsk
bedömning och ställningstagande
till behandling mot influensavirus (2).

Vaccin mot mässling, påssjuka
och röda hund
Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
är i Sverige alltid ett kombinationsvaccin för de
tre sjukdomarna. Vaccinet innehåller levande
försvagade virus och skall inte ges en månad
innan eller under graviditet (8).
Skydd mot röda hund är viktigt då insjuknande i sjukdomen röda hund under graviditet
kan leda till fosterskador. Under graviditet
kontrolleras om den gravida har skydd mot
röda hund via blodprov inom mödravården.
Om kvinnan ej är immun erbjuds vaccin mot
mässling, påssjuka och röda hund så snart
som möjligt efter förlossnigen (8).

Vaccin mot kikhosta
Vaccination mot kikhosta under
graviditetens senare del rekommenderas
i flera länder (3). Trots vaccination eller
insjuknande i kikhosta under barndomen
finns ofta inte immunitet kvar vid åldern
för graviditet och barnafödande.
Blivande föräldrar bör därför se över
sitt skydd mot kikhosta inför/under en
graviditet.
Om vaccination sker under graviditet
kan de nybildade antikropparna överföras till fostret och barnet erhålla god
skyddseffekt mot allvarlig sjukdom
och död i kikhosta under de första

levnadsmånaderna. Vaccinerna har en
hög effektivitet ≥ 90 % (4).
Även partner och äldre släktingar
kan överväga att se över sitt skydd mot
kikhosta i samband med en graviditet
hos en partner/familjemedlem (5).
Kikhosta är en allvarlig sjukdom för
ett nyfött barn. Vård skall sökas direkt
om ett barn under sex månader har
exponerats för kikhosta oavsett om
modern vaccinerades under graviditeten
och även om barnet självt redan är
vaccinerat (6).
Vaccin mot stelkramp och difteri
Vaccination mot kikhosta ges i Sverige
alltid i form av ett kombinationsvaccin,
oftast i kombination med vaccin mot
stelkramp och difteri. De flesta gravida
i Sverige idag har ett grundskydd mot
stelkramp och difteri efter vaccinationer
i barndomen, men skyddet bör fyllas på
vart 20e år varför en graviditet kan vara
en lämplig tidpunkt för påfyllnad (5).
Stelkramp är en allvarlig sjukdom som
kräver intensivvård. Stelkrampsbakterien
lever i jord och enstaka fall av stelkramp
inträffar årligen i Sverige (7).

Övriga vaccin
Ytterligare vaccin som skall undvikas under
graviditet samt månaden före graviditet är
försvagade levande vaccin samt vaccin där
tillgänglig information om säkerhet/erfarenhet
av vaccinet under graviditet är otillräcklig.
Vid resor till riskområden bör klinik med resevacccinationsexpertis konsulteras.
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MÅNADEN FÖRE
PLANERAD GRAVIDITET
OCH UNDER GRAVIDITET:
Levande försvagade
vaccin är oftast kontraindicerat. Kontakta
vaccinationsexpertis/
mottaging vid behov av
t ex resevaccination.

GRAVID FÖRE V 16, I RISKGRUPP FÖR INFLUENSA:
Influensavaccination
rekommenderas om
graviditet infaller under
influensasäsongen.

GRAVID EFTER V 16:
Influensavaccination
rekommenderas
alla gravida om
graviditet infaller under
influensasäsongen.

GRAVID EFTER V 27
SAMT PARTNER OCH
SLÄKTINGAR:
Överväg kombinationsvaccin mot kikhosta,
stelkramp och difteri.
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