
Visste du att 
det finns vaccin 
mot vattkoppor?

Vad är vattkoppor?
• En mycket smittsam sjukdom 

som ofta drabbar barn. 
• Smittar mest från några dagar 

innan första koppan till ungefär       
6 dagar efter.

• Leder ofta inte till allvarliga följder, 
men huden kan bli infekterad av 
att bakterier kommer in i blåsorna.

Läs mer på  
ingavattkoppor.nu

Varje år läggs ca 200 barn 
in på sjukhus på grund av 
vattkoppor. Skydda ditt 
barn från onödigt lidande.

 Läs mer om behandling och när 
man ska söka vård på 1177.s

Information om 
vattkoppsvaccin
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3 VANLIGA FUNDERINGAR  
KRING VATTKOPPOR

Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom 
som orsakas av virus och som de allra flesta 
drabbas av som barn. Vattkoppor börjar ofta 
med feber och värk i kroppen. Sedan kom-
mer kliande utslag som ofta börjar på bröst 
och rygg för att sedan sprida sig till ansikte, 
hårbotten, armar och ben. Klådan är ofta 
besvärande och antalet utslag på huden vari-
erar från några få till blåsor över hela kroppen. 
Även hosta förekommer eftersom det ofta 
finns vattkoppor i luftrörens slemhinnor. Man 
kan bara få vattkoppor en gång.
 
Vattkoppor smittar mest ett par dagar innan 
utslagen uppkommer till cirka sex dagar efter. 
Därför smittas ofta flera barn samtidigt på 
t.ex. förskolor. 

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor leder oftast inte till några allvarliga 
följder utan brukar kunna läka ut av sig självt. 
Men komplikationer som infektion på grund 
av hudbakterier kan uppstå, liksom ovanliga 
komplikationer som lunginflammation, hjärn-
hinneinflammation eller hjärninflammation.

Vattkoppor kan ibland orsaka 
svåra komplikationer

Undvik att utslagen blir infekterade genom 
att hålla huden ren och tvätta med tvål och 
vatten. Kortklippta naglar kan vara en bra 
idé då utslagen vanligtvis kliar besvärande. 
Kylbalsam och svalka kan lindra klådan för 
ditt barn. Om du behöver söka vård så ring 
och informera om att ditt barn har vattkoppor 
så att ert besök kan planeras för att undvika 
att smitta andra.

Hur behandlas vattkoppor?

Läs mer om behandling och när man ska söka vård på 1177.se


