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Vattkoppor och bältros 

Vattkoppor 

Vattkoppor är en luftburen smitta, som smittar om du inte tidigare haft sjukdomen. Vattenkoppor 

smittar innan man fått synliga blåsor.  

När du fått cancer tar man alltid ett blodprov för att kontrollera om du är immun mot vattkoppor. 

Du är immun om du har haft vattkoppor. Läkaren frågar även om dina föräldrar och syskon har 

haft vattkoppor och är immuna.  

Om du inte är immun ska du alltid ta kontakt med vården så snart du vet att du harvarit utsatt för 

smitta eller om du får utslag och blåsor. Du kan då behöva medicin.  

Innan du åker till sjukhuset, ta reda på vart du ska åka. Om du har vattkoppor eller misstänkt 

smitta får du komma till ett speciellt rum.  

Om du inte är immun bör ni informera förskolan eller skolan om det. Då kan de informera dig 

och dina närstående om det finns smitta där. 

Om du är immun behöver du inte vara rädd för att träffa personer med vattkoppor.  

Bältros 

Om du har haft vattkoppor, kan du senare i livet få bältros. Bältros orsakar blåsor, oftast bara på 

en del av ena halvan av kroppen. Bältros smittar bara vid direktkontakt och är inte särskilt 

smittsamt.  

Om du har oklara utslag eller blåsor, ska du alltid bedömas av en läkare innan du kommer in på 

sjukhuset. 

Råd vid vattkoppor eller bältros 

• Håll huden ren för att undvika att bakterier kommer in i vattkopporna. Det kan hända om du 

kliar dig mycket. Tvätta huden med tvål och vatten.  

• Klipp naglarna så att du minskar risken för rivsår. 

• Vid bältros, använd kläder eller förband som täcker utslagen för att minska risken för 

direktkontakt. 

• Lindra klådan med kylbalsam, alsollösning eller svalt vatten. Kylbalsam och alsollösning finns 

att köpa på apotek. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vattkoppor. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Bältros. 

 Lär mer på pho.barnlakarforeningen.se. Sök på nationella riktlinjer för socialt liv. 


