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1 Bakgrund
Sedan den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot kikhosta av 
gravida från graviditetsvecka 16. Kikhosta (Pertussis) är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien 
Bordetellea pertussis. För de allra yngsta spädbarnen som ännu inte hunnit få vaccin kan kikhosta 
utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom. 

Varken vaccination eller infektion skyddar livslångt mot sjukdomen varför det är svårt att eliminera 
sjukdomen genom vaccination. Däremot kan det genom vaccination av den gravida överföras 
antikroppar till det blivande barnet som sedan kan skydda det mot sjukdom den första tiden efter 
födseln. Samtidigt får den gravida tillfälligt också ett ökat skydd mot att bli sjuk i kikhosta och genom 
det minskar risken för smitta till det nyfödda barnet. Detta tillvägagångssätt är väl beprövat i flertal 
länder och har visat sig vara mycket effektivt för att skydda spädbarn mot kikhosta. Några risker vad 
gäller säkerhet och toxicitet har inte framkommit. 

2 Vaccinationsriktlinjer 

2.1 Tidpunkt för vaccination
Vaccination rekommenderas från graviditetsvecka 16. För att skyddet alls ska överföras till det 
blivande barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men för att 
skyddet ska bli optimalt för barnet samt även ge skydd om barnet skulle födas för tidigt ska det ges 
senast åtta veckor innan beräknad förlossning. Alltså bör man planera in vaccinationen under andra 
trimestern eller senast i början på tredje trimestern. 

Det kan dock fortfarande vara av värde att vaccinera den gravida även om det sker sent för att skydda 
den gravida från sjukdom och vidare smitta till det nyfödda barnet.

2.2 Vaccination vid varje graviditet
Efter vaccination mot kikhosta sjunker antikroppsnivån relativt snabbt och ger inte samma skydd för  
spädbarn vid eventuell efterföljande graviditet. Därför rekommenderas vaccination vid varje 
graviditet. Detta gäller även oavsett tidsintervall från eventuella tidigare påfyllnadsdoser innan 
graviditet och egen genomgången kikhosta. Data tyder på att en ökad risk för lokala biverkningar så 
som rodnad, svullnad och smärta vid täta doser vid upprepad vaccination, fördelarna med att skydda 
barnet mot kikhosta överväger dock.

2.3 Immunsvar och skyddseffekt 
Vaccination av gravida med en påfyllnadsdos av vaccin mot kikhosta ger höga antikroppsnivåer med 
en god skyddseffekt mot kikhosta. Om en blivande förälder är vaccinerad mot kikhosta innebär detta 
ett skydd mot att bli sjuk och då smitta det nyfödda barnet. Risken för smitta från mor till spädbarn är 
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hög och att förhindra sjukdom hos modern är särskilt viktigt för att förhindra smitta till spädbarnet. 
Vid vaccination av den gravida transporteras antikroppar över placenta. Det genererar höga 
antikroppsnivåer hos barnet och gör att barnet efter födseln har ett eget skydd mot kikhosta. 
Syftet med vaccination av gravida är främst att säkerställa detta skydd hos det nyfödda barnet.

2.4 Samtidiga vaccinationer
Gravida kan erbjudas vaccin mot kikhosta vid samma tillfälle som standarddos influensavaccin 
(VaxigripTetra) eller vaccin mot covid-19, Comirnaty eller Spikevax, eller med valfritt intervall. 
Observera att Spikevax enbart ges till personer som är 31 år och äldre. Ge inte alla tre vaccin mot 
covid-19, influensa och kikhosta vid samma tillfälle då det försvårar bedömningen av eventuella 
biverkningar. Om två vaccin administreras vid samma tillfälle så ges vaccinerna på olika 
injektionsställen, helst andra armen eller benet.
Vaccination påverkar inte anti-D behandling, denna skall utföras som planerat oavsett vaccinationsdag

2.5 Kontraindikationer  
Kontraindikationer är överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Samt 
överkänslighet efter tidigare vaccination mot difteri, stelkramp eller kikhosta.
Vaccination ska inte ges till personer som upplevt övergående trombocytopeni eller neurologiska 
komplikationer efter tidigare immunisering mot difteri och/eller stelkramp. Som för andra vacciner 
ska vaccinationen uppskjutas vid akut svår infektionssjukdom med feber. Lindrig infektion utgör inte 
en kontraindikation.

2.6 Kostnad
Kikhostevaccin för gravida är kostnadsfritt. Finansieras inom befintlig budget på HC. Beslut i 
Regionfullmäktige 11/10-22 (RS/531/2022 och HSN/1136/2022).

3 Rutin inom Mödrahälsovården
Vid inskrivningsbesöket i tidig graviditet ger barnmorskan på BMM muntlig och skriftlig information 
Om vaccinationer för dig som är gravid — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) om 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer under graviditet.

Information ges till den gravida att kontakta sin hälsocentral för vaccination och att vaccinationen är 
kostnadsfri.

Barnmorskan på BMM följer upp om den gravida valt att vaccinera sig. Dokumentation sker av 
barnmorska i samband med nästkommande besök. Erhållen vaccination dokumenteras i Obstetrix i 
MHV 2 (läkemedelsruta), oavsett var den gravida vaccinerats.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/o/om-vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid/&data=05%7C01%7Canna.meschaks@regionjh.se%7C396d13cc509a47a7eaad08dab7f4044c%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638024555905089235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4j8Jzptff+0SSbIvwS+g3l1CE7uC9hndvz+2BPlRlKY=&reserved=0
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4 Rutin vaccinerande enhet
Barnmorskan på 

Barnmoskemotttagningen (BMM) 
träffar den gravida.

Vid inskrivningsbesöket i tidig graviditet ger 
barnmorskan på BMM muntlig och skriftlig 

information Om vaccinationer för dig som är 
gravid — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) om 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om vaccinationer under graviditet.

Om den gravida 
tackar JA till 
vaccination

Barnmorskan på BMM skickar 
ett messenger i Cosmic till 

läkare på HC som ansvarar för 
mödrahälsovården alt. till 

annan utsedd läkare utifrån 
lokal rutin.

Barnmorskan på BMM skickar ett 
messenger i Cosmic till dsk/ssk med 

info att boka in kvinnan för 
vaccination i lämplig tid utifrån 

graviditetsvecka. Lokal rutin utifrån 
vem som vaccinerar på HC.

Läkaren ordinerar i Cosmic 
läkemedelslista utifrån 

Dokumentationsanvisning, 
vaccination, nr 44493

Vaccinatör bokar in kvinnan 
för vaccination. 

Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinerar utifrån ordination 
gjord av läkare i Cosmic

Dokumenterar given dos i  
Cosmic Utdelningsvy utifrån 
Dokumentationsanvisning, 

vaccination, nr 44493

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7726fe334f4743f89244365b0a582286/vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7726fe334f4743f89244365b0a582286/vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7726fe334f4743f89244365b0a582286/vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid.pdf
https://centuri/RegNo/44493
https://centuri/RegNo/44493
https://centuri/RegNo/44493
https://centuri/RegNo/44493
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4.1 Behörighet att ordinera
Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination regleras i HSLF-FS 2018-43. För 
att rekommendationen om kikhostevaccination under graviditet ska ingå i ordinationsrätten för dessa 
sjuksköterskor, behöver den nya rekommendationen läggas till i HSLF-FS 2018-43. Socialstyrelsen är 
uppmärksammad på behovet av detta tillägg. Men tills detta är genomfört så krävs ordination av 
läkare.

4.2 Vaccin
Vaccin som har indikation att ges under graviditet är Boostrix® och Triaxis®. Båda är 
kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Båda vaccin ges som intramuskulära 
injektioner. Se  RJHs film om injektionsteknik Så undviker du komplikationer vid intramuskulär 
injektion i deltoideusmuskeln - YouTube  
Samt injektionsteknik via Intramuskulär, im - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Länkar till FASS: 
Boostrix® - FASS Vårdpersonal
Triaxis - FASS Vårdpersonal

4.3 Beställning av vaccin 
Beställning av vaccin sker från den leverantör som ni beställer övriga läkemedel (T.ex ApoEx); Om ni 
istället beställer från distributör, tillkommer en avgift på 500 kr. 

4.4 Dokumentation
Ordination och dokumentation av administrerad dos utförs i COSMIC enligt rutin 
Dokumentationsanvisning Vaccinationer nr 44 963, se avsnitten om Ordinera och Administrera övriga 
vaccin (Ex.Kikhostevaccin för gravida).
Ordinationsmallar för Boostrix och Triaxis finns i COSMIC, de har en förlängd giltighetstid på 40 
veckor. Aktuellt hälsostatus tas inför vaccineringen, Hälsodeklaration Kikostevaccin för gravida nr 
72269 .

4.4.1 Överkänslighetsreaktioner 
Vid vaccination krävs att det finns resurser för att förebygga överkänslighetsreaktioner och en 
beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner, se SOSFS 1999:26. Överallt där vaccinationer 
genomförs ska akuta läkemedel som adrenalin, antihistamin och kortison samt telefon finnas 
tillgänglig för att akut kunna tillkalla ambulans/akutvård. På hälsocentral där patienter med möjliga 
allergier eller andra riskpatienter kan komma att vaccineras ska utöver ovanstående syrgas, 
nebulisator, inhalationsläkemedel perifiera venkatetrar och adekvat vätska för intravenös 
administrering samt blodtrycksmanschett, stetoskop, saturationsmätare samt hjärtstartare finnas. Se 
rutin i Centuri för  Anafylaxi 23229

https://www.youtube.com/watch?v=IXtIMhDp5z4
https://www.youtube.com/watch?v=IXtIMhDp5z4
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20070220000016
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140723000087
https://centuri/RegNo/44493
https://centuri/RegNo/72269
https://centuri/RegNo/23229
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4.4.2 Biverkningsrapportering 
Enligt Läkemedelsverket ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast 
rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel. Den vaccinerade, eller någon närstående, 
kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, via antingen en e-tjänst på 
Läkemedelsverkets webbplats eller en blankett. Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade 
effekter, tillbud och olyckor | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

5 Ytterligare information 
HSLF-FS 2018-43 (socialstyrelsen.se)

Information, frågor och svar om vaccination mot kikhosta för gravida på Folkhälsomyndighetens 
webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-
svar/kikhosta/

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida. Länk till rapporten: Rekommendation 
om vaccination mot kikhosta för gravida — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om vaccination för dig som är gravid.  Om vaccinationer för dig som är gravid — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Bra att veta om vaccinationer- Alla barn i Sverige erbjuds skydd mot tolv allvarliga sjukdomar 
genom vaccination:   De här vaccinationerna ges vid BVC och i skolan. Länk till faktabladet: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25cab4fd480141ed8bb75462c30eb8de/vaccin
ationer-fakta-sve-19059-2.pdf

Förebygga kikhosta hos spädbarn. Länk till faktabladet: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/478e3a3f97f045659edf5a3134d9630a/faktabl
ad-kikhosta-16043.pd

Detta dokument har granskats av:

Mikael Widerström Anna Meschaks
Smittskyddsläkare Mödrahälsovårdsöverläkare

Mats Mäki
Medicinsk rådgivare
Hälsovalet

Carina Träskvik Karin Lindgren
Läkemedelsenheten Läkemedelsenheten

https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-10-14.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/kikhosta/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Tzv52zL6db5lWCc1OELChyxWckfnFveu/h/mdrDLiQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/kikhosta/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Tzv52zL6db5lWCc1OELChyxWckfnFveu/h/mdrDLiQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendation-om-vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nwr6jSva5ulc/4X9yjp5iqliga6hiip9oSWN+dUumpc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendation-om-vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nwr6jSva5ulc/4X9yjp5iqliga6hiip9oSWN+dUumpc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25cab4fd480141ed8bb75462c30eb8de/vaccinationer-fakta-sve-19059-2.pdf&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ScToTyZmkYnhh7y3Yio1qQhSdLhx/lx9SzXZbr1Z4Vs=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/o/om-vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AzyuUK5Q+nQIC2xbF0DS8gOnk+hBnJrSIlA/o5qPlcY=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/o/om-vaccinationer-for-dig-som-ar-gravid/&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AzyuUK5Q+nQIC2xbF0DS8gOnk+hBnJrSIlA/o5qPlcY=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25cab4fd480141ed8bb75462c30eb8de/vaccinationer-fakta-sve-19059-2.pdf&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ScToTyZmkYnhh7y3Yio1qQhSdLhx/lx9SzXZbr1Z4Vs=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25cab4fd480141ed8bb75462c30eb8de/vaccinationer-fakta-sve-19059-2.pdf&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7C8c3d36397b094406558b08dabb61c89e%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C638028326013984228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ScToTyZmkYnhh7y3Yio1qQhSdLhx/lx9SzXZbr1Z4Vs=&reserved=0
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