Central Barnhälsovård

Information till föräldrar
Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus
Vad är rotavirus?
Rotavirus är ett vanligt förekommande virus som finns i hela världen.
Rotavirusinfektion är en av de vanligaste orsakerna till allvarlig mag- och tarminfektion hos små
barn. Den är mycket smittsam. De flesta smittas tidigt i livet. Så gott som alla barn har haft
rotavirusinfektion före fem års ålder.

Små barn kan bli mycket sjuka
Ett till tre dygn efter smitta startar kräkningar, feber och vattentunna diarréer. Det pågår i 3–8
dygn, ibland längre. Några barn blir mycket sjuka och behöva vårdas på sjukhus. En person kan
smittas och insjukna flera gånger men blir sjukast första gången. Rotavirusinfektioner är
vanligast under februari och mars men förekommer året om.
Infektionen är ansträngande för de drabbade barnen och deras familjer, men de allra flesta
tillfrisknar utan sjukhusvård. Barn under två år har störst risk att drabbas av svår sjukdom.
Dödsfall är mycket sällsynta i Sverige.

Hur ges vaccinet?
Vaccinet ges som droppar i munnen vid två tillfällen på BVC: Vid 6-8veckor och vid 3
månaders ålder.

Vilka biverkningar kan inträffa av vaccinet?
Biverkningar som setts i samband med vaccination mot rotavirus
•
•
•
•

Mycket vanligt är att barnet får lättare diarré, kräkningar och feber.
Mindre vanligt är att barnet får magsmärtor, gaser och hudutslag.
En sällsynt biverkan är nässelutslag och allergiska reaktioner.
En mycket sällsynt biverkan är en typ av tarmvred (tarminvagination). Tecken är intensivt skrik i
intervaller som blir allt kortare. Barnet kan kräkas. Ibland kan det komma blod och slem istället
för avföring. Barnet är blekt, medtaget och stillsamt. Om det händer ska man direkt uppsöka
akutmottagning. Stoppet löses vanligtvis genom ett särskilt lavemang som ges på sjukhus.

Innan vaccination mot rotavirus ska du berätta för sjuksköterskan eller
läkaren om ditt barn
•
•
•
•
•
•
•
•

är allergiskt/överkänsligt mot något
har haft problem efter tidigare dos med vaccin mot rotavirus
är sjukt med feber
får eller nyligen har fått några läkemedel, även receptfria
nyligen blivit vaccinerat med annat vaccin
har opererats eller utreds för något fel i mag- och tarmkanalen
har en sjukdom som kan medföra ökad infektionskänslighet
har nära kontakt med någon som har försvagat immunsystem, t.ex. en person som har en
sjukdom eller som tar mediciner, som försvagar immunsystemet.

Efter vaccinationen
Kontakta sjuksköterskan på barnavårdscentralen om du märker något ovanligt hos ditt barn den
närmaste tiden. Du kan också ringa 1177 för rådgivning.
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