Till dig som är gravid

Om vaccination
mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar
vaccination mot covid-19 till alla som är gravida.
När du som är gravid vaccinerar dig mot covid-19
skyddar du dig själv mot allvarlig sjukdom och
du skyddar ditt barn. Även du som har haft
covid-19 rekommenderas vaccination.
Därför rekommenderas vaccination
mot covid-19 till gravida
• Studier visar att gravida har en högre risk än andra i
samma ålder att bli allvarligt sjuka i covid-19.
• Allvarlig covid-19 under den senare delen av graviditeten
ökar risken för en tidig förlossning och kan leda till att
barnet blir förlöst i förtid med kejsarsnitt.
• Covid-19 under graviditeten ökar risken för blodproppar, havandeskapsförgiftning och allvarlig sjukdom
som kräver intensivvård.

Du kan vaccinera dig under hela graviditeten
De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. I Sverige
är det dock praxis att avvakta med alla slags vaccinationer

Vaccinerna mot covid-19 är säkra
Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot
covid-19 har några negativa effekter på den som är gravid
eller på fostret.
•

Gravida har inte någon ökad risk för biverkningar
jämfört med andra.
• Studier visar ingen ökad risk för missfall efter en
vaccination mot covid-19.
• Du kan vaccinera dig mot covid-19 även under den
perioden då du ammar.
Det finns inga belägg för att vaccinationen mot covid-19
rubbar menstruationerna eller påverkar fertiliteten. Du
behöver inte heller vänta med att bli gravid efter att du
har vaccinerat dig.
Viktigt att vara frisk när du ska föda
Det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför
är det viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig mot
covid-19. Det är också viktigt att din partner och övriga
i familjen är vaccinerade och friska. Du som är 18 år eller
äldre kan också få din vaccination mot säsongsinfluensan
samtidigt som du vaccinerar dig mot covid-19.
Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.
Vaccinationen är frivillig och gratis.
Läs mer om vaccinationen mot covid-19 på
folkhalsomyndigheten.se.
Information till gravida finns även på
engelska, arabiska, persiska, somaliska och
tigrinja.
På 1177.se finns information om var du kan vaccinera dig i den
region där du bor.
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Vaccinationen mot covid-19 skyddar även barnet
När du vaccinerar dig mot covid-19 bildas antikroppar som
skyddar dig mot sjukdomen. Hos gravida med antikroppar
kan antikropparna även överföras till fostret via moderkakan under den senare delen av graviditeten. Vaccinationen
skyddar också dig som nybliven förälder mot sjukdom så att
du kan vara frisk och ta hand om ditt barn.

till efter graviditetsvecka 12, även om vaccinerna inte
medför några risker. Behovet av skydd mot covid-19
bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten.
Om du påbörjade din vaccination före graviditeten kan
du ta nästa dos med ordinarie intervall.

