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Utvidet bivirkningsovervåking av rotavirusvaksine avsluttes 31.oktober 2015 

 

Vaksine mot rotavirus (Rotarix) ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet som et tilbud for barn 

født fra og med 1.september 2014. Vaksinen gis som to doser, og anbefalt alder for vaksinering er 6 

uker og 3 måneder. Per 29.september 2015 har omtrent 38 000 barn fått to doser med 

rotavirusvaksine (basert på tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK). Når en vaksine 

innføres i barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres det en utvidet bivirkningsovervåking i en 

periode. I brev fra Folkehelseinstituttet datert 22.oktober 2014 ble det oppfordret til at alle 

bivirkninger som ble mistenkt å ha sammenheng med rotavirusvaksine skulle meldes til 

Folkehelseinstituttet, ikke bare de alvorlige. En samlet vurdering av utvidet overvåking av vaksinen 

har ikke avdekket nye eller ukjente bivirkninger og den utvidede bivirkningsovervåkingen kan derfor 

avsluttes. Fra 1.november 2015 skal kun uventede eller alvorlige mistenkte bivirkninger meldes, samt 

hendelser hvor melder ønsker vår vurdering og råd om videre vaksinasjon. 

 

Per 29. september 2015 har vi mottatt 374 meldinger om mistenkte bivirkninger etter 

rotavirusvaksine, hvorav 34 (9 %) ble klassifisert som alvorlige. Disse meldingene ble automatisk 

klassifisert som alvorlige fordi barnet ble innlagt på sykehus. Det er lav terskel for å legge inn 

spedbarn som er syke eller har feber, selv om tilstanden i seg selv ikke er alvorlig. Det er ikke meldt 

noen dødsfall i forbindelse med rotavirusvaksinasjon. De vanligste bivirkningene som meldes er 

diaré, gulping, oppkast og luft i magen som forekommer i den første uken etter vaksinasjon.  Det er 

meldt tre tilfeller av tarminvaginasjon etter rotavirusvaksinasjon. To av tilfellene fikk symptomer 

flere måneder etter andre vaksinedose, og i disse tilfellene ble sammenheng med vaksinen vurdert til 

å være lite sannsynlig. Det siste tilfellet fikk symptomer tre uker etter første vaksinedose hvor barnet 

i tillegg hadde hatt en viral infeksjon få dager før invaginasjon. Sammenheng med vaksinen kunne 

ikke utelukkes i dette tilfellet. 

 

Risiko for tarminvaginasjon etter rotavirusvaksinasjon avtar dersom vaksinen gis innenfor anbefalt 

aldersgrense. Det er derfor viktig at aldersgrensene for rotavirusvaksinasjon overholdes. Symptomer 

på tarminvaginasjon hos barnet skal tas alvorlig og lege kontaktes snarest. Vi ber derfor om fortsatt 

årvåkenhet rundt dette.  
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Vi minner om at helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttet 

mandag-fredag mellom kl. 13.00 og 14.30 på telefon 21 07 70 00 (sentralbord).  
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        Seniorrådgiver 

 

Brevet er elektronisk godkjent 

  

Brevet er sendt til alle landets kommuneleger, ledere for helsestasjonstjenesten, barneavdelinger og 

kirurgiske avdelinger som behandler barn.  
 


