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Till alla barnmorskor och mödrahälsovårdsöverläkare på barnmorskemottagningarna  

Det är väl känt att coronavirusinfektion kan leda till svår sjukdom hos den gravida samt 
innebär en ökad risk för tidig födsel. Det finns en oro för att mutationer som t. ex 
deltavarianten kan ge en ytterligare ökad risk för svår sjukdom hos gravida och vi vill nu 
understryka vikten av att vi alla hjälps åt för att ge en uppdaterad och god information. 
Hittills har en låg andel gravida vaccinerat sig trots att vaccinet är effektivt mot svår 
sjukdom.  

Folkhälsomyndigheten (FoHM) rekommenderar coronavaccin åt alla gravida kvinnor. 

Coronavaccin ges till gravida efter vecka 12 i graviditeten. Om vaccinet av någon anledning 
getts innan vecka 12 innebär det ingen känd risk.  
Under graviditeten kan hela vaccinationsserien tas. Om vaccinationsserien har påbörjats före 
graviditeten kan den andra dosen även ges under graviditeten. 

Man behöver inte avstå eller flytta på befruktningsförsök eller fertilitetsvård på grund av 
coronavaccination. Coronavaccinet kan ges även under den period då modern ammar. 

Kan coronavirusvaccin ges till en kvinna, som planerar graviditet? 

Vaccinet kan ges. Efter vaccinationen kan man bli gravid utan någon karens. 

Coronavirusvaccinerna lär kroppen att producera antikroppar mot coronaviruset, som 
förorsakar sjukdomen. Det finns inga tecken på att antikroppar som hindrar 
coronavirussjukdomen skulle förorsaka problem med placentans utveckling eller med den 
kommande graviditeten. Enligt den forskningsdata och erfarenhet av användning som vi nu 
har till förfogande har inget vaccin konstaterats påverka fertiliteten negativt. 

Varför är coronavaccinationen viktig för gravida kvinnor? 

Coronavaccinationen skyddar den gravida kvinnan från att insjukna i coronavirusinfektion 
och skyddar mot risken av för tidig födsel. Vaccinets skyddseffekt mot allvarlig sjukdom är 
utmärkt efter två doser och även bra mot symptomatisk sjukdom. FoHM rekommenderar 
coronavaccination åt alla gravida kvinnor. 

Vaccinationen är speciellt viktig i de fall då den gravida har en grundsjukdom som utgör en 
ökad risk att insjukna i allvarlig coronavirusinfektion. 

Graviditeten ökar risken att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom. Graviditeten och födseln 
ökar risken för ventrombos. Coronavirusinfektionen ger en ytterligare förhöjd risk för 
ventrombos. 

Kan spädbarnet ha nytta av vaccinationen? 



Spädbarnet kan ha nytta av coronavirusvaccin som getts till modern under graviditeten. Det 
har konstaterats att antikropparna som bildas efter coronavirusvaccinationen överförs till 
fostret och kan på så sätt även skydda det nyfödda barnet. 

Jämfört med en ovaccinerad mamma smittar en vaccinerad mamma inte lika lätt det 
nyfödda barnet med coronavirus efter förlossningen. 

Hur påverkar moderns coronavirusinfektion fostret? 

Publicerade undersökningsrapporter visar att mammans coronavirusinfektion under 
graviditeten kan öka risken för att födseln sker för tidigt. Coronavirusinfektionen kan även 
öka risken för andra komplikationer under graviditeten. 

Är det tryggt för den gravida att ta coronavaccinet? 

Det finns hittills begränsad forskningsinformation om coronavaccinering av gravida, men 
användarerfarenheter, djurförsök och preliminära forskningsresultat ger inga indikationer på 
negativ påverkan på mor eller barn. Globalt har redan många gravida vaccinerats. 

Huvudbudskap till samtliga barnmorskor 
Vi vill uppmana er att ta upp frågan om vaccin mot covid 19 med alla era inskrivna gravida 
samt informera om vaccinets goda skydd mot svår sjukdom samt att inga signaler talar för 
negativ effekt på mor och barn.  
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