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Anbefalinger for bruk av rotavirusvaksine til premature barn 

 

Rotavirusvaksinen Rotarix® tilbys gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet til barn født fra 

og med 1.september 2014. Vaksinasjonen består av to doser oral vaksine med intervall på minst 4 

uker. Folkehelseinstituttet anbefaler at første dose gis ved 6-ukersalder og senest ved 12 uker (12 

uker + 0 dager), og andre dose gis ved 12-ukersalder og ikke senere enn 16 uker (16 uker + 0 dager). 

Vaksinen er godkjent for premature barn med gestasjonsalder (GA) minst 27 uker dersom barnet er 

klinisk stabilt, tåler enteral ernæring, og det ikke foreligger kontraindikasjon mot vaksinasjon.  

I september 2014 ble det sendt ut brev til landets neonatalavdelinger via Interessegruppen for 

neonatologi i Barnelegeforeningen. Vi ønsket innspill vedrørende utfordringer ved vaksinasjon av 

premature barn fortsatt innlagt på nyfødtavdelingene, og fikk svar oversendt av Dr. Ragnhild Støen 

12/10/2014.   

Våre anbefalinger baseres på tilgjengelig kunnskap om forekomst av rotavirusinfeksjon hos 

premature barn, effekt og sikkerhet av rotavirusvaksinasjon generelt, og særlig hos premature barn 

innlagt på nyfødtavdelinger, samt andre lands praksis. 

Rotavirusinfeksjon hos premature barn 

Premature barn er en spesielt sårbar gruppe for alvorlig forløp av rotavirusgastroenteritt grunnet 

manglende maternelle antistoffoverføring før fødsel og en redusert mulighet for å erverve antistoff 

fra brystmelk etter fødsel (1). Rotavirusinfeksjon hos premature barn gir ikke bare større risiko for 

innleggelse grunnet dehydrering, men kan også føre til blodig avføring, tarmdilatasjon, 

abdominaldistensjon og nekrotiserende enterokolitt (2-7). Det er rapportert rotavirusutbrudd på 

nyfødtavdelinger hvor det er påvist høyere risiko for nosokomial rotavirusinfeksjon hos de minste 

premature barna (4-8).  

I Norge foreligger det ikke data på forekomst av naturlig eller nosokomial rotavirusinfeksjon hos 

premature barn innlagt på sykehus fordi rotavirustesting ikke utføres rutinemessig hos denne 

pasientgruppen. Imidlertid er det lite trolig at rotavirusforekomst hos premature barn i Norge er 

annerledes enn det som er funnet hos premature barn i andre industrialiserte land.  De norske 

rotavirusstudiene er gjort for å kartlegge forekomst av rotavirusinfeksjon hos barn under 5 år som 

legges inn med akutt gastroenteritt på barneavdelinger (9-10). 
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Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av rotavirusvaksine til premature barn 

Rotavirusvaksinen inneholder levende men meget svekket virus. Viruset går til grunne etter noen få 

replikasjoner i tarmen. Det er kun en liten andel (17%) av vaksinerte som skiller ut levende 

vaksinevirus, med en topp 6-9 dager etter vaksinasjon (11). Det betyr at virusmengde i avføring hos 

den vaksinerte er mye lavere enn i selve vaksinen. Det er ikke påvist horisontal smitte eller klinisk 

sykdom med vaksinevirus i nyfødtavdelinger eller hos nærkontakter av vaksinerte til tross for at flere 

hundre mill. vaksinedoser er distribuert på verdensbasis. Risikoen for horisontal smitte med 

vaksineviruset er teoretisk, mens risikoen for å erverve naturlig rotavirusinfeksjon er høyere (12).  

 

• Rotavirusvaksine skal tilbys barn født fra og med 27-ukers GA. Vi anbefaler ikke å tilby 

vaksine til premature barn født før svangerskapsuke 27 fordi effekt og delvis også sikkerhet 

av vaksinen til disse ekstremt premature barna ikke er undersøkt. Disse barna kan beskyttes 

gjennom flokkimmunitet ved høy vaksinasjonsdekning i barnepopulasjonen for øvrig som 

oppnås ved innføring av rotavirusvaksine i program, og vist i flere studier. Dersom det 

tilkommer informasjon om god effekt og sikkerhet også til bruk hos de minste premature 

barna, vil anbefaling om nedre aldersgrense bli revurdert.  

 

• Premature barn i sykehus som tåler enteral ernæring bør tilbys første dose 

rotavirusvaksine før 12-ukers kronologisk alder. Vi vil ikke tilråde å utvide øvre aldersgrense 

for første dose for premature barn slik det er gjort i USA, da risikoen for invaginasjon som 

komplikasjon til vaksinasjon øker når første dose er gitt senere enn ved 12-ukersalder.  

 

• Det anbefales alminnelige basale smittevernrutiner ved rotavirusvaksinasjon av innlagte 

premature barn, dvs. håndhygiene, og ikke kontaktsmitteregime.  Basale smittevernrutiner 

gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller 

antatt infeksjonsstatus. Land som Canada, Australia og Storbritannia har innført 

rotavirusvaksine i sine barnevaksinasjonsprogrammer og vaksinerer premature barn på 

nyfødtintensivavdelinger med vanlige smittevernrutiner som gjelder denne pasientgruppen. I 

disse landene er det ikke funnet evidens for horisontal smitte med vaksinevirus på 

nyfødtintensivavdelinger under aktiv prospektiv overvåking av vaksinerte barn (13-15).  

 

• Premature barn ≤28 uker som fortsatt er innlagte på sykehus eller har kjent apnétendens, 

bør overvåkes i 24 timer etter vaksinasjon. Det er ikke påvist spesiell risiko for apné ved 

rotavirusvaksinasjon til premature barn slik det er for injeksjonsvaksiner. Det er likevel en 

generell anbefaling at premature barn ≤ 28-ukers GA som får sin første vaksinedose bør 

overvåkes i 24 timer med pulsoksymetri dersom de fortsatt er innlagte på sykehus, eller har 

en sykehistorie med apnétendens. Disse barna bør også tilbys øvrige vaksiner i 

barnevaksinasjonsprogrammet dersom de fortsatt er innlagte på sykehus ved anbefalt 

vaksinasjonstidspunkt for å unngå forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet og unødig økt 

sårbarhet for infeksjonssykdommene det vaksineres mot.  
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Oppsummering: 

• Rotavirusvaksine skal tilbys alle barn født fra og med 27-ukers gestasjonsalder. 

• Første dose rotavirusvaksine skal tilbys mellom 6- og 12-ukers kronologisk alder såfremt 

barnet tåler enteral ernæring. Første dose skal ikke gis etter alder 12 uker + 0 dager. 

• Det er ikke nødvendig med andre smittevernrutiner enn alminnelig håndhygiene ved stell 

av barn som har fått rotavirusvaksine.  

• Premature barn født ≤28-ukers gestasjonsalder som fortsatt er innlagte på sykehus eller 

har kjent apnétendens bør overvåkes i 24 timer etter vaksinasjon. 

• Barn som er inneliggende på sykehus ved anbefalt tidspunkt for øvrige vaksiner i 

barnevaksinasjonsprogrammet bør også tilbys disse. 
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