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Rubellavaccination post partum
Faktaägare:
Om rubellascreening under graviditet visar att patienten inte har immunitet bör
patienten vaccineras med ett rubellavaccin postpartalt på BB-avdelning. Hos
vuxna kvinnor rekommenderas vaccination om immunitetsbedömning visar ingen
eller mycket låg antikroppsaktivitet (som gräns anges <10 IU/mL). Om patienten
tidigare vaccinerats och ändå har låg antikroppsaktivitet, upprepas vaccineringen
bara en gång, en del pat är ”low responders” och svarar inte med titerstegring.
Nuvarande vaccin heter M-M-RVAXPRO, Rubivax har utgått. Detta är en
kombinationsvaccination av mässling, parotitvirus och rubellavirus. I nuläget finns
inget vaccin mot bara rubella. Det är ingen kontraindikation om patienten tidigare
vaccinerats för någon av de andra infektionerna.
Dosering: 1 dos intramuskulär i deltoidregionen, administration subcutant görs
hos kvinnor med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom.
OBS! se kontraindikationer i FASS.
Plasma eller blodtransfusion givet 3 veckor före eller inom 3 månader efter
vaccination kan förhindra vaccinanslag, vaccination ges då efter 3 månader eller senare.
Vaccinsvaret påverkas vanligen ej av anti-D-profylax.
Läkemedeldokumentation görs i Cosmic, mallen finns som generella direktiv
(GD-lista).
Patienten som inte har en kontraindikation men ändå inte kunnat vaccineras på
BB på grund av given blod- eller plasmatransfusion eller annan orsak bör
återkomma för vaccinering 3 månader postpartalt. Patienten erbjuds komma till
BB för vaccination. Tiden bokas av BM på MVC som håller i efterkontroll. Det
tas en grav-test innan vaccination och patienten bör ha ett fungerande
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preventivmedel. Tillhör patienten en MVC som är utanför Växjö ska vaccinering
även göras på VC. Patienten tar i så fall själv kontakt. Patient som inte kommer till
efterkontroll bör själv ta kontakt med BB eller om så önskat med sin VC för
vaccinering.
Biverkningar: artrit-artralgi-besvär efter vaccination - liksom efter naturlig
rubella - är ej ovanliga hos unga kvinnor.
Amning
Rubellavaccination av rubellamottaglig kvinna postpartum är ej förenad med ökad
risk för biverkningar hos mor eller barn. Amning är tillåten. Vaccinvirus kan
finnas i bröstmjölken och virus kan enstaka gånger gå över till barnet, men detta
har visats vara ofarligt för barnet.
Graviditet
Vaccinvirus kan i låg frekvens föras över till fostret transplacentärt. Vaccinet ska
därför inte ges till gravid kvinna. Om kvinna som vaccinerats mot rubella befinns
vara gravid är det ej befogat att avbryta graviditeten. En kvinna bör ej påbörja
graviditet förrän 1 månad efter vaccination.

Referens:
FASS.se – M-M-RVAXPRO läkemedelsinformation
Infpreg.se – profylax rubella

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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