
Till dig som erbjuds 
vaccin mot mpox  
Du erbjuds vaccin mot mpox (tidigare apkoppor) 
om du har haft nära fysisk kontakt med någon 
som har mpox, eller om du bedöms ha ökad 
risk att utsättas för apkoppsviruset. 

Vaccin mot mpox 
Vaccinet som erbjuds är godkänt för vaccination mot 
smittkoppor och mpox. Vaccinet innehåller ett försvagat 
virus som inte kan föröka sig i kroppen och som därmed 
inte kan sprida eller orsaka en infektion.  

Hur vaccinet används 
Vaccinet används förebyggande för personer som har 
stor risk att utsättas för viruset. Det används också för att 
hindra infektionen eller mildra sjukdomsförloppet hos 
ovaccinerade personer som har utsatts för viruset. Om en 
person har utsatts för en smittorisk ger vaccinet bäst effekt 
om det ges inom fyra dagar, men i vissa fall kan det ges 
upp till 14 dagar efteråt.  

Hur vaccinationen ges 
Vaccinationen är gratis och ges som en injektion i armen. 
Vanligtvis är det två doser med minst 28 dagars intervall 
som gäller, men i vissa fall räcker det med en dos. Det är 
din läkare som bedömer hur många doser du behöver. 

Om du är vaccinerad mot smittkoppor 
Om du tidigare är vaccinerad mot smittkoppor kan du ha 
ett visst skydd mot mpox och behöver därför endast en 
dos vaccin. Allmän vaccination mot smittkoppor upp-
hörde 1976 i Sverige.   

Vem kan inte ta vaccinet? 
Den som är allergisk mot någon komponent i vaccinet 
ska inte vaccineras. Du kommer att få information av 
den som ger dig vaccinet.  

Andra vaccinationer 
Vaccin mot mpox ska inte ges samtidigt som andra vaccin. 
Det behöver gå minst fyra veckor mellan vaccination 
med vaccin mot mpox och andra levande försvagade 
vaccin (till exempel mot mässling och gula febern), och 
minst två veckor till andra avdödade vaccin (till exempel 
mot TBE och covid-19). 

Biverkningar efter vaccination  
Liksom vid andra vaccinationer kan du få lokala symtom 
som smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. 
Feber, huvudvärk och muskelvärk som går över på en eller 
ett par dagar är också vanliga biverkningar. Om du får 
allvarliga eller oväntade symtom efter vaccinationen bör 
du kontakta vården för råd. Uppge att du nyligen vacci-
nerats mot mpox.  

Det är viktigt att alla biverkningar rapporteras för att få 
ökad kunskap om vaccinationen och dess biverkningar. 
Du kan även själv rapportera biverkningarna via Läke-
medelsverkets webbplats: 

www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverk-
ningar/lakemedel/misstankt-biverkning-hos-manniska 

Om du får symtom på mpox trots 
vaccination 
Om du trots vaccination får symtom på mpox ska du 
kontakta vården för råd, provtagning och smittspårning. 
Insjuknande efter vaccination ger oftast mildare symtom 
än för en ovaccinerad person.  
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