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Bra att veta om

accination
mot tuberkulos
Tuberkulos är en vanlig sjukdom i många länder. 
Vaccination mot tuberkulos rekommenderas till barn  
vars familj kommer från ett land där tuberkulos är  
mycket vanligare än i Sverige.

Tuberkulos är en infektion som 
orsakas av en bakterie och som sprids 
genom luften när man hostar. Den 
angriper oftast lungorna men även 
andra delar av kroppen kan drabbas. 
Sjukdomen utvecklas i de flesta 
fall långsamt, med långvarig hosta, 
viktnedgång och feber. Infektionen 
kan också ligga vilande i kroppen i 
många år för att sedan bryta ut. När 
tuberkulosen ligger vilande är den inte 
smittsam. 

I Sverige är tuberkulos en ovanlig 
sjukdom. Vaccination erbjuds därför 
bara till barn som har en ökad risk för 
att bli smittade, till exempel barn som 
har familjeursprung från ett land där 
tuberkulos är vanligt. 

Vilket skydd ger vaccinationen?
Vaccinet, som kallas för BCG-vaccin, 
skyddar små barn mot svåra former av 
tuberkulos, till exempel hjärnhinne-
inflammation och det som kallas för 
generellt spridd tuberkulos. Vaccinet 
ger också ett bra skydd mot lung-
tuberkulos hos äldre barn. 

Biverkningar är ovanliga
Allvarliga reaktioner mot BCG-
vaccin är väldigt ovanliga. Det kan 
förekomma feber, huvudvärk eller att 
lymfkörtlarna i  armhålan svullnar. I 
sällsynta fall kan det bli ett större sår 
som tar lång tid att läka.  

SÅ HÄR GÅR  
VACCINATIONEN TILL

Före vaccinationen
Före vaccinationen vill BHV-sjukskö-
terskan (barnhälsovårdssjuksköter-
ska) veta hur ditt barn mår. Du som 
är vårdnadshavare till barnet kommer 
därför få svara på några frågor. Du 
kan också passa på att ställa frågor 
till BHV-sjuksköterskan om du har 
några funderingar om vaccinationen. 

Vaccinationen 
Vaccinationen mot tuberkulos 
erbjuds vanligen när ditt barn är 
ungefär sex veckor gammal. Vaccinet 
ges i en spruta och injiceras i huden, i 
övre delen av vänster överarm. 

Det här händer efter vaccinationen
Vaccinationen orsakar en liten hudin-
fektion, och två till fyra veckor efter 
vaccinationen uppstår oftast en liten 
förhårdnad där sprutan har tagits. 
Förhårdnaden växer och blir röd, och 
efter en tid blir det ett sår som det 
kan komma var från. Såret brukar 
läka av sig självt inom 3–4 månader. 
Barnet ska undvika att bada i en 
bassäng så länge såret är öppet. 
En del barn får aldrig något sår utan 
enbart en förhårdnad som försvinner 
efter någon eller några månader.

Vill du veta mer?
Du är alltid välkommen att kontakta 
din barnavårdscentral. Du kan också 
läsa mer på:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se
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