1(2)
Dnr:RS/570/2017
Maria Omberg
Patientsäkerhet
Tfn. 063-154303
E-post: maria.omberg@regionjh.se

Socialdepartementen
S2017/01017/FS

Svar på remiss Rotavirusvaccination i
det nationella
vaccinationsprogrammet
Region Jämtland Härjedalen har erbjudits möjlighet att besvara rubricerad remiss.
Svaret är framtaget i samverkan med Barnhälsovårdsöverläkaren och
Smittskyddsläkaren i regionen.
Rotavirusvaccinet är ett relativt effektivt och säkert vaccin som ger det enskilda
vaccinerade barnet ett gott skydd mot Rotavirus (RV) infektion. Allmän
vaccination, med hög vaccinationstäckning, kan minska sjukdomsbördan av RV
även bland ovaccinerade barn samt sannolikt även bland äldre.
Behov av allmän rotavirus vaccination däremot inte självklart. Eftersom
sjukdomsbördan i landet är dåligt känd samt det reella behovet av sjukvård orsakad
av RV infektion inte heller är fastställd är det svårt att bedöma kostnadseffekten av
införande av allmän RV vaccination i Sverige och i vår region. RV-infektion är ett
mindre problem i glesbygden i förhållande till storstadsregionen, både avseende
smittsamhet för det enskilda barnet/familjen och för hälso- och sjukvården/
samhället avseende belastning och kostnadseffektivitet. Utifrån ett glesbygdsperspektiv är beslutsunderlagets beräkning av kostnadseffektivitet sparsam och inte
direkt applicerbar.
I beslutsunderlaget saknas ställningstagande till Hälso- och sjukvårdens hantering
av misstanke om biverkan (invagination) och i vilken omfattning behovet av
barnläkarundersökning och/eller röntgenundersökning (buköversikt), merkostnad
och logistik ökar för att avfärda misstanke om sådan biverkan. Det är av
utomordentlig vikt inte bara inför ett eventuellt införande av allmän RV
vaccination, utan också för förtroendet för hela det allmäna
vaccinationsprogrammet för barn, att säkerställa väl fungerande riskminimerande
åtgärder och planer, något som inte tydligt belyses i beslutsunderlaget.
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Region Jämtland Härjedalen anser att det behövs ett bättre underlag baserat på
prospektiva epidemiologiska studier av RV, från olika delar av Sverige, för att kunna
göra en säker bedömning av sjukdomsbörda, behov av allmän vaccination samt
kostnadsanalys. Avsaknad av färdiga studier från införande i Stockholm och
Jönköping och bedömning om sjukdomsbörda och kostnadseffektivitet i glesbygd
gör att förslaget om införande av RV-vaccin i nationella vaccinationsprogrammet
för barn saknar viktiga delar av bedömningsgrunden för införande.
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