
Bra att veta om

Rotavirus
Rotavirusinfektion är en mycket smittsam magsjuka som 
kan vara allvarlig för små barn. Att vaccinera barnet är det 
mest effektiva skyddet mot infektionen.

Rotavirusinfektion kan ge kräkningar 
och kraftig diarré som pågår i flera 
dagar. Små barn kan förlora mycket 
vätska och bli uttorkade, och ibland 
kan sjukhusvård behövas. Sjukdomen 
är ofta svårast för barn under två år. 

Utan vaccination drabbas i stort sett 
alla barn av en eller flera rotavirus
infektioner före fem års ålder.

Viruset sprids lätt 
Rotavirus smittar lätt och kan spridas 
via händer, mun, nappar och leksaker. 
Att tvätta händer och andra ytor kan 
minska risken att bli sjuk och att smit
tan sprids, men det går inte att stoppa 
smittspridningen helt. Vaccination är 
det mest effektiva sättet att skydda små 
barn mot rotavirusinfektion.
 
Vaccinationen skyddar 
Eftersom små barn är känsliga för 
uttorkning är skyddet mot rota
virusinfektion extra viktigt under  
barnets första två år. Rotavirus
vaccinationen ger ett bra skydd mot 
allvarlig sjukdom. 

SÅ HÄR GÅR  
VACCINATIONEN TILL

Före vaccinationen
Berätta för din BHV-sjuksköterska 
(barnhälsovårdssjuksköterska) 
hur ditt barn mår just nu. Ställ 
frågor och berätta om du har 
några funderingar. 

Vaccinationen
Vaccinet ges som droppar i 
munnen och smakar sött. 
Första dosen ges när barnet är sex 
veckor, den andra när barnet är tre 
månader. Vaccinet kan ges sam-
tidigt som andra vaccinationer. 

Efter vaccinationen
Efter vaccinationen kan barnet 
få lindriga symtom som påmin-
ner om en rotavirusinfektion 
eftersom vaccinet innehåller 
försvagat rotavirus. Barnet kan 
få övergående lös avföring, gaser 
och ont i magen. Var extra upp-
märksam på hur ditt barn mår 
veckan efter vaccinationen. 

Vaccinet ges som droppar i munnen 
och smakar sött.



Var uppmärksam på det  
här efter vaccinationen
Liksom alla läkemedel kan vaccinet ge 
biverkningar. De flesta barn kommer 
inte att få några symtom alls. Några 
barn får övergående lös avföring och 
eventuellt magont.

En mycket sällsynt biverkning är 
att tarmen kommer i kläm, så kallad 
tarminvagination. Tillståndet kan 
även förekomma utan att barnet 
fått vaccination. 

Risken att ditt barn får tarmin
vagination efter vaccinationen mot 
rotavirus är mycket liten, men det är 
viktigt att du känner till hur barnet 
kan reagera. 

Barnet kan bli medtaget, få ont, 
skrika eller gny och verka frånvaran
de. Det kan komma blod eller slem i 
avföringen och barnet kan må illa och 
kräkas. Smärtan kan komma och gå i 
intervaller. 

Om ditt barn får något av symto
men ska du söka vård direkt så att 
barnet kan få behandling.

 

Vill du veta mer? 
Du är alltid välkommen att ta kontakt 
med din barnavårdscentral. Du kan 
också läsa mer på:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM
Rotavaccination är en del av Sveriges vaccinationsprogram.  
Här nedanför ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige, 
för att förebygga allvarliga sjukdomar.
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Dos 1 och 2:
Rotavirus

Dos 1, 2 och 3: Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib, Pneumokocker

Dos 4: Difteri,
Stelkramp,
Kikhosta, Polio

Dos 1:
Mässling,
Påssjuka,
Röda hund

Dos 2:
Mässling,
Påssjuka,
Röda hund

Dos 5: Difteri,
Stelkramp,
Kikhosta

Dos 1 och 2:
HPV till
flickor
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BVC SKOLA

Dos 1 och 2:
Rotavirus

Dos 1, 2 och 3: Difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio, Hib, hepatit B,
pneumokocker

Dos 4: Difteri,
stelkramp,
kikhosta, polio

Dos 1:
Mässling,
påssjuka,
röda hund

Dos 2:
Mässling,
påssjuka,
röda hund

Dos 5: Difteri,
stelkramp,
kikhosta

Dos 1 och 2:
HPV 
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http://www.1177.se
http://www.Folkhalsomyndigheten.se
http://www.Lakemedelsverket.se

