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Till dig som vaccinerat ditt barn  
eller själv vaccinerats med Varivax®

(levande försvagat vattkoppsvaccin)

Vaccination mot vattkoppor orsakat 
av vattkoppsviruset Varicella Zoster

Denna information delas ut av din vaccinatör

Information om Varivax till patienter 
Läs noga igenom bipacksedeln innan du eller ditt barn vaccineras. 
Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn. 
Bipacksedeln finns tillgänglig via FASS.se
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I denna folder finner du 
information och vanliga frågor 
om vattkoppsvaccinet Varivax

Kort om 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 kommer kliande utslag som ofta 
börjar på bröst och rygg för att sedan sprida sig till ansikte, hårbotten, 
armar och ben.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apoteks-
personal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna information.
 
Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via 
deras hemsida; lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka 
informationen om vaccinets säkerhet. 
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Vad gör Varivax?
Varivax är ett levande försvagat vaccin innehållande varicellavirus 
och används för att skydda vuxna och barn mot vattkoppor. Vaccin 
används för att skydda dig eller ditt barn mot infektionssjukdomar.

Varivax kan ges till personer som är 12 månader gamla eller äldre.

Varivax kan även ges till spädbarn från 9 månaders  
ålder under särskilda omständigheter, som för att följa nationella 
vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer.

Det kan även ges till personer som inte har haft vattkoppor, men som 
har exponerats för någon som har vattkoppor.

Vaccinering inom 3 dagar efter exponeringen kan hjälpa till att 
förhindra vattkoppor eller minska sjukdomens svårighetsgrad och 
ge färre hudutslag och kortare sjukdomsperiod. Det finns dessutom 
begränsad information om att vaccinering upp till 5 dagar efter 
exponeringen kan minska allvarlighetsgraden av sjukdomen.

Hur många sprutor behöver man ta?
Varivax rekommenderas med två sprutor både för barn och vuxna. 

Hur lång tid ska gå mellan doserna?
För att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor ges Varivax i form 
av en injektion enligt följande:

Spädbarn från 9 månaders till 12 månaders ålder: 
Under särskilda omständigheter (i överensstämmelse med nationella 
vaccinationsprogram eller vid utbrott av vattkoppor) kan Varivax 
administreras mellan 9 och 12 månaders ålder. Två doser ges och det 
bör gå minst tre månader mellan doserna.

Barn från 12 månaders till 12 års ålder: 
Två doser Varivax bör ges med minst en månads mellanrum.

Tonåringar från 13 år samt vuxna: 
Den andra dosen ska ges 4 till 8 veckor efter den första dosen.

Antalet doser och tidpunkten för doserna ska bestämmas av din 
läkare utifrån officiella rekommendationer.

Vilka biverkningar kan man få?
Liksom alla vaccin och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, 
men alla behöver inte få dem. 

Vanliga och mycket vanliga biverkningar är feber, hudrodnad/utslag/
klåda vid injektionsstället, smärta/ ömhet/känslighet och svullnad, 
vattkoppsliknande utslag, infektion i övre luftvägarna och irritabilitet.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna information.

Vad kan man ta för febernedsättande läkemedel?
Vaccinerade personer bör undvika produkter som innehåller acetyl-
salisylsyra under 6 veckor efter vaccinering med Varivax. Man kan ta 
produkter som innehåller paracetamol. 
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Hur väl skyddar Varivax?
Nästan alla småbarn utvecklar antikroppar mot vattkoppsvirus 
redan efter en dos vaccin. Vid vaccinering i vuxenåldern eller efter 
puberteten utvecklas enligt Folkhälsomyndigheten antikroppar hos 
cirka 80 % av de vaccinerade efter en dos, och hos så gott som 100 % 
efter två doser. Om en person insjuknar trots vaccinering får personen 
en betydligt mildare form av vattkoppor.

Som med andra vaccin skyddar Varivax inte fullständigt från naturligt 
förvärvade vattkoppor.

När borde man avstå från vaccination med Varivax?
Använd inte Varivax om något av följande gäller dig eller ditt barn:

• Allergi mot något vaccin mot vattkoppor, mot något annat 
innehållsämne i detta vaccin, eller neomycin (se bipacksedeln).

• Nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom (såsom cancer eller 
hiv) eller läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret 
(inklusive höga doser av kortikosteroider).

• Har en familjemedlem som fötts med nedsatt immunförsvar, eller 
om det nu eller tidigare funnits familjemedlemmar med nedsatt 
immunförsvar.

• Aktiv obehandlad tuberkulos.
• Temperatur som överstiger 38,5 °C. Låg feber ensamt är dock 

inget skäl för att inte vaccineras.
• Graviditet. Dessutom bör graviditet undvikas under 1 månad efter 

vaccination.

Var kan jag hitta mer information om vattkoppor?
Du kan läsa mer om vattkoppor på t.ex. Folkhälsomyndighetens 
hemsida folkhalsomyndigheten.se samt på Vårdguiden 1177.se.
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För mer information om användning, varningar 
och begränsningar läs bipacksedeln på fass.se. 

Kontakta din vaccinatör eller annan 
sjukvårdspersonal om du har frågor. 

Läs mer om vattkoppor på ingavattkoppor.nu

Plats för vaccinatörs stämpel eller egna anteckningar
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