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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sedan 1 sep 2019 ingår vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella 

vaccinationsprogrammet för barn.

Första dosen ska ges före 12 veckors ålder, annars ska barnet inte alls vaccineras 

mot rotavirus.

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 25+0

Dos: 2 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 6 v ålder           (senast före 12 v ålder)

Dos 2: vid 3 mån ålder     (tidigast 4 v efter dos 1, senast före 16 v ålder)

Dos 3: vid 5 mån ålder     (tidigast 4 v efter dos 2, senast före 22 v ålder)

Ökad risk för apnéer hos barn födda före graviditetsvecka 29. Beakta behov av 

andningsövervakning under 48 - 72 tim efter vaccinationen.

De strikta åldersangivelserna ovan anges i vaccinationsprogrammet för att i 

möjligaste mån minimera risken för tarminvagination. Enligt godkänd 

produktresumé kan dock sista dosen, vid behov, ges senast vid 32 veckors ålder.

Levande försvagat vaccin i endosbehållare, ska ej spädas

1 dos = 2 mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kontraindicerat till underburen född före v 25+0, vid tidigare invagination, allvarlig 

immunbrist eller överkänslighet mot sackaros, se Övrig information.

Smittrisk till immunsupprimerade patienter - bör inte ges till inneliggande barn.

Senarelägg vaccineringen vid pågående diarré, kräkning och/eller allvarlig febersjukdom.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: 

Endosbehållaren kan tas ut ur kylskåpet 15 min innan administreringen. Tryck ut vätskan 

från endosbehållaren direkt i barnets mun mot kindens insida. Upprepade tryck på 

behållaren kan behövas för att få ut allt vaccin.

Om barnet spottar ut eller kräks upp större delen av dosen kan EN ny dos ges vid samma 

dostillfälle.

Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektionsmedel. Händer tvättas 

med tvål och vatten och handsprit.

Lösningen ska vara blekgul och klar, men kan ha en rosa nyans.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
RotaTeq (registrerad produkt)

2 mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Används 

direkt när endosbehållaren har öppnats. 
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Relativa kontraindikationer är missbildning i mag-tarmkanalen som kan vara 

predisponerande för invagination, tidigare bukoperation, pågående utredning för mag-

tarmsjukdom, behandling med immunsupprimerande läkemedel, fruktosintolerans, 

glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

RotaTeq utsöndras till viss del via avföringen vilket medför risk för anhöriga, 

medpatienter eller andra med nära kontakt och som har nedsatt immunförsvar. Viktigt 

med noggranna hygienrutiner.

Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer 

angående övergång mellan olika vacciner (se referens):

I första hand bör varje barn få hela vaccinationsserien med ett och samma vaccin, men 

en blandad vaccinationsserie medför ingen risk för barnet. Maximalt 3 doser vaccin ska 

ges i en blandad serie:

- Om en dos RotaTeq ges efter en dos Rotarix bör ytterligare en dos RotaTeq ges efter 

4 veckor.

- Om en dos Rotarix ges efter en dos RotaTeq bör ytterligare en dos Rotarix ges efter 4 

veckor.

- Om en dos Rotarix ges efter två doser RotaTeq är vaccinationsserien klar.

ÖVRIG INFORMATION
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REFERENS/LÄNK

FASS 

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccin mot rotavirus

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination av för tidigt födda barn

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-
vaccination/vaccination-av-prematura-barn/

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En 
kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-
det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp 
för vaccinationer angående övergång mellan olika vaccin i samband med nationell 
vaccinupphandling 2018 och 2019

https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligt-
nationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationella-
arbetsgrupp-for-vaccin....pdf

Rekommendation  ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3312
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