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Anbefaling af rotavirus vaccination i Danmark 

 
To orale rotavirus vacciner er godkendt til brug i Danmark: RotaTeq og RotaRix.  
 
Rationale for rotavirus vaccination af raske spædbørn i Europa 
Rotavirus (RV) en af de hyppigste årsager til gastroenteritis blandt småbørn. Før 5 års alderen har alle 
børn været smittet med RV og de fleste smittede udvikler rotavirus gastroenteritis (RVGE). Der er 
ikke kendte risikofaktorer for svær RVGE i form af udtalt diarre, opkastning og dehydrering. 
Hygiejniske forholdsregler herunder omhyggelig håndhygiejne har begrænset profylaktisk effekt. RV 
forårsager betydelig morbiditet. Det anslås at der årligt i EU optræder 3,6 millioner tilfælde af RVGE,  
87.000 indlæggelser og 700.000 ambulante kontakter. Dødsfald i Europa er sjældne, men forekommer 
(200-250 dødsfald ≤ 5.leveår/ år). To studier af forekomsten af RVGE i Danmark er netop afsluttet og 
forventes snarlig publiceret. Indlæggelse på danske børneafdelinger og henvendelser til primær 
sektoren pga RVGE er på niveau med resultater fra sammenlignelige lande i Europa.  
Infektion med RV reducerer frekvens af efterfølgende RV infektioner og beskytter mod betydende 
RVGE i fremtiden. Dette princip er i RV vaccine studier vist også at gælde for RV vaccinerede. 
På grund af mulig association mellem RV vaccinen RotaShield (registreret i USA 1998 og trukket 
tilbage fra markedet i USA i 1999) og tarm-invagination er sikkerheden og effektiviteten af RotaTeq 
og RotaRix i forebyggelse af RVGE hos raske spædbørn evalueret i 11 store randomiserede 
kontrollerede studier involverende mere end 146.000 spædbørn på verdensplan. Dette inkluderer 3 
randomiserede kontrollerede studier for RotaTeq’s vedkommende og 7 randomiserede kontrollerede 
studier for RotaRix’s vedkommende. 
 
RV vacciner godkendt i Europa 
RotaTeq ( Sanofi Pasteur MSD, Frankrig) 
Gives i 3 orale doser. Første dosis gives fra  leveuge 6 og bør være givet senest ved 12 ugers alderen.  
Minimum interval mellem 2 doser er 4 uger. Vaccinationsprogrammet bør være gennemført inden barnet er 
20 til 22 uger gammel og skal være givet ved 26-ugers-alderen. RotaTeq kan gives til børn født præmaturt (fra 
gestationsuge 26). RotaTeq kan gives samtidigt med inaktiverede børnevacciner. Kan integreres i det 
danske børne vaccine program 
Indeholder en levende pentavalent oral human-bovin reassortant RV vaccine. RV stammerne 
indeholdt i vaccinen udtrykker humant ydre capsid protein (G1-2-3 el 4) og bindingsproteinet 
(P1A[8]) samt bovint ydre capsid protein G6 og bindingsprotein (P7[5]). 
 
RotaRix (GlaxoSmithKline Biologicals, Belgien) 
Gives i 2 orale doser. Første dosis gives fra  leveuge 6. Vaccinationsprogrammet bør være gennemført 
inden barnet bliver 16 uger, og senest når barnet bliver 24 uger. Minimum interval mellem 2 doser er 4 
uger. RotaRix kan gives til børn født præmaturt (fra gestationsuge 27).  Rotarix kan gives samtidigt med 
inaktiverede børnevacciner. Kan integreres i det danske børne vaccine program  
Indeholder levende humant G1P[8], oprindeligt isoleret fra en dreng i USA. 
 
Effektivitet  
Effektiviteten af RV vaccinerne blev i ovennævnte studier vurderet ud fra følgende end-points hos 
raske spædbørn:  
RVGE af enhver sværhedsgrad (RotaTeq og RotaRix) 
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Alvorlig RVGE   (RotaTeq og RotaRix) 
RVGE som krævede lægekonsultation  (RotaTeq) eller sundhedsfaglig vurdering (RotaTeq) 
RVGE som krævede indlæggelse  (RotaTeq og RotaRix) eller skadestue besøg (RotaRix) 
RVGE forårsaget af forskellige RV serotyper (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8])  

(RotaTeq og RotaRix). 
 

 RVGE af enhver sværhedsgrad. Data fra studier i Europa for begge vacciners vedkommende 
viste en 68-79 % beskyttelse mod RVGE af enhver sværhedsgrad mere end 2 år efter 
vaccination  

 Alvorlig RVGE. Studierne i Europa for begge vacciners vedkommende viste en 90-98 % 
beskyttelse mod alvorlig RVGE mere end 2 år efter vaccination.  

 Indlæggelse og skadestue besøg pga RVGE. Beskyttelse mod indlæggelse det første år var 
85-100%. For RotaRix vedkommende tyder europæiske studier på en beskyttelse mod 
hospitalisering på 96% den anden RV sæson efter anden vaccinations dosis. Beskyttelse mod 
indlæggelse og skadestuebesøg pga RVGE op til 3 år efter den tredie dosis RotaTeq var 94%. 

 Behov for enhver sundhedsfaglig vurdering sfa RVGE. RV vaccination reducerede behovet 
for sundhedsfaglig vurdering som følge af RVGE. Europæiske data for RotaRix 
vedkommende viste et reduceret behov for sundhedsfaglig vurdering på 84% frem til 
afslutningen på den anden opfølgningssæson. Europæiske data for RotaTeq’s vedkommende 
viste reduceret behov for lægekonsultation på 87% i op til 2 års opfølgning. 

 RVGE forårsaget af de hyppigste RV serotyper Beskyttende effekt af begge vacciner er vist 
overfor de hyppigste RV serotyper (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8]) 

 
Sikkerhed  
Bivirkninger: Begge vacciner tolereres godt med en lav bivirknings profil når de gives alene. De 
forårsager ikke klinisk betydende øget bivirkning når de gives sammen med andre vacciner i det 
danske børnevaccinationsprogram. 
For begge vacciners vedkommende blev incidensen af feber, opkastning, diarre og irritabilitet 
registreret i de kliniske studier, og var hos vaccinerede på samme niveau som hos placebo behandlede.  
Der fandtes ikke statistisk signifikant øget risiko for død eller andre alvorlige bivirkninger for begge 
vacciners vedkommende ved sammenligning med placebo. 
 
Invagination: Som følge af erfaringerne med RotaShield var to studier designet specielt til at vurdere 
risikoen for invagination efter vaccination. Risikoen var ikke øget i forhold til placebo.  
RotaTeq: I perioden 42 dage efter hver vaccinedosis blev seks tilfælde af invagination registreret 
blandt 28.038 RV vaccinerede mens fem tilfælde af invagination blev registreret blandt 27.965 
placebo vaccinerede. I en 12 mdr’s periode efter hver vaccination blev 12 tilfælde af invagination 
blandt RV vaccinerede og 15 tilfælde af invagination registreret blandt placebo vaccinerede. 
RotaRix: I 31 dage efter hver vaccinedosis blev seks tilfælde af invagination registreret blandt 31.673 
RV vaccinerede mens syv tilfælde af invagination blev registreret blandt 31.552 placebo vaccinerede. 
Selvom RotaTeq eller RotaTeq i disse store studier ikke er associeret med invagination vil det være  
nødvendigt med monitorering af incidensen af invagination. Dette er etableret i USA, hvor der siden 
2006 nu er givet mere end 36 millioner doser RotaTeq uden tegn til at incidensen af invagination er 
øget. 
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Anbefaling 1: Det anbefales at alle raske spædbørn i Danmark tilbydes rotavirus vaccination 
(high quality data; net benefit; strong recommendation; 1A). 
 
Bemærkning: Sygdomsbyrden som følge af RVGE er høj i Europa. Store randomiserede kontrollerede studier 
har vist at begge tilgængelige RV vacciner har en fordelagtig bivirkningsprofil og yder et højt niveau af  
beskyttelse mod RVGE, alvorlig RVGE og indlæggelse sfa RVGE.  
 
Anbefaling 2: Det anbefales at begge rotavirus vacciner gives alene eller sammen med de øvrige 
vacciner i det danske børnevaccinationsprogram. 
(high quality data; net benefit; strong recommendation; 1C+). 
 
Bemærkning: Idet det danske børne vaccinations program allerede er omfattende, er det en forudsætning for 
introduktion af en ny vaccine, at vaccinen kan integreres i det allerede eksisterende vaccinationsprogram uden 
at påvirke effektiviteten og sikkerheden af vaccinationsprogrammet og ikke forringe tilslutningen til 
vaccinationsprogrammet. 
 
Anbefaling 3: Det anbefales at første dosis rotavirus vaccine gives fra leveuge 6. Alle doser bør være 
givet senest når barnet er 6 måneder gammel.. 
(high quality data; net benefit; strong recommendation; 1A). 
 
Bemærkning: Se tekst ovenfor for øvrige doseringsanbefalinger 


