
 
 
 
 

Information till dig som valt att tacka nej till vaccination för ditt 
barns räkning  
 
 – Ett ovaccinerat barn riskerar att smittas och insjukna i sjukdomar, exempelvis kikhosta och 
mässling, som vi vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet. Detta kan i sin tur leda till risk 
för allvarlig sjukdom och bestående men. Risken för smitta ökar när många människor träffas. 
För det lite äldre barnet och för ungdomar kan det exempelvis handla om lägervistelser, konserter 
eller idrottsevenemang. Vid resor med ovaccinerade barn bör man tänka på att även om resmålet 
är en miljö med endast liten risk för smittspridning kan man under resan passera platser där 
smittorisken är större, till exempel flygplatser.  
– Ett ovaccinerat barn kan riskera att smitta andra med sjukdomarna som vi vaccinerar mot. 
Särskilt känsliga är spädbarn och personer med vissa nedsättningar av immunförsvaret.  
 
– Vid akut sjukdom är det mycket viktigt att berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen 
att barnet är ovaccinerat, eftersom vissa åtgärder/behandlingar då kan vara brådskande 
(se nedan om förebyggande behandling mot stelkramp).  
 
Information till det ovaccinerade barnet  
Det är bra om du som förälder antecknar (och så småningom informerar barnet om) att du har 
tackat nej till vaccination för barnets räkning. Annars finns risk att barnet senare i livet tror sig 
vara vaccinerad eftersom "alla andra" är det och t.ex. ger sig ut på resor utan att vara medveten 
om riskerna att drabbas av smitta. 
 
Hur kan stelkramp förebyggas hos ovaccinerade barn? 
Vid risk för just stelkrampssmitta hos ett ovaccinerat barn behöver du som förälder redan samma 
dag veta hur du ska agera.  
 
Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som orsakas av en bakterie som finns i jord och gödsel i 
hela världen. Utan behandling leder ofta stelkrampsinfektion till döden. I Sverige inträffar varje år 
enstaka fall av stelkramp bland ovaccinerade personer, framför allt äldre vuxna.  
Stelkrampsinfektion kan uppstå till följd av till synes obetydliga sår efter djurbett, kattklös eller 
sår som uppstått vid lek eller arbete i trädgårdar och parker. Därför rekommenderas att ditt 
spädbarn vaccineras mot stelkramp innan det börjar leka utomhus. 
 
Om ditt ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade barn drabbas av en sårskada eller av ett 
djurbett ska barnet omedelbart (samma dag) bedömas på en akutmottagning. Då bedömer 
läkaren bland annat om immunoglobulin, speciellt riktat mot stelkrampsbakterien, behöver ges 
samt om vaccination mot stelkramp bör påbörjas. 
 
Uppmärksamhetsinformation i barnets journal 
Som en extra säkerhet för ditt barn noterar vi i ditt barns barnhälsovårdsjournal samt i dess 
medicinska journal att barnet är ovaccinerat. Det betyder att det under ”medicinskt tillstånd” i 
uppmärksamhetsinformationen står att barnet är ovaccinerat.  
Informationen ändras naturligtvis om du senare väljer att låta vaccinera ditt barn. 
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