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Information om införande av vaccination mot rotavirus i
det nationella vaccinationsprogrammet
Hej,
Vaccination mot rotavirus ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och
med den 1 september enligt regeringsbeslutet om ändring av smittskyddsförordningen.
I många regioner erbjuds vaccination mot rotavirus redan till alla spädbarn. Det nationella
införandet kan medföra ändringar i nuvarande regionala rutiner.
Föreskrifter
Folkhälsomyndigheten förbereder ändringar av föreskrifterna om vaccination av barn (HSLF-FS
2016:51). Föreskrifterna kommer att reglera vilket vaccinationsschema ska användas och vilka
åldersramar gäller för vaccination mot rotavirus. Föreskrifterna ska träda i kraft samtidigt med
den ändrade smittskyddsförordningen.
Utbildningsmaterial
Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildningsmaterial i form av en PowerPoint-presentation
om vaccination mot rotavirusinfektion. PowerPoint-presentationen kan användas vid regionala
utbildningar för personal inom barnhälsovården. Presentationen finns tillgänglig på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/. För distansutbildning kommer
en e-utbildning finnas på Folkhälsomyndighetens webbplats närmare införandet.
Informationsmaterial
Folkhälsomyndighetens webbsidor om rotavirusvaccin har uppdaterats och kommer
kompletteras ytterligare under våren.
Frågor och svar om vaccination mot rotavirus:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-ochsvar/rotavirus/
Fördjupad information till vården: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/mer-om-rotavirusvaccin/

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Sida
2 (2)

Inför införandet publiceras webbinformation och ett faktablad om rotavirusvaccination riktat till
vårdnadshavare. Samtidigt uppdateras befintliga faktablad om vaccinationsprogrammet.
Vaccin
Vaccin mot rotavirus har omfattats av den nationella upphandlingen. Vaccinet Rotarix från GSK
är upphandlat, avtalet börjar gälla den 1 september 2019. För mer information om
vaccinbeställning och -avtal kan Arian Mandegari på SKL Kommentus Inköpscentral kontaktas,
e-post: Arian.Mandegari@sklkommentus.se.
Registrering av vaccinationer
Vaccinationer som ges inom det nationella programmet ska registreras i det nationella
vaccinationsregistret. Rotavirusvaccinationer som är givna från och med 1 september 2019 ska
därmed registreras. Alla vårdgivare bör säkerställa att vaccinatörer känner till att vaccinationer
ska registreras och att tekniska lösningar för överföring av vaccinationsuppgifter från
journalsystem är på plats.

Med vänliga hälsningar
Adam Roth
Enhetschef
Enheten för vaccinationsprogram
Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd
Folkhälsomyndigheten

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

