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Anmälan av fall av rotavirusinfektion 
Folkhälsomyndigheten har, som tidigare meddelats, påbörjat arbetet med ett 

specifikt anmälningsformulär i SmiNet 3 för laboratorieanmälan av rotavirus-

infektioner. Det finns inte någon exakt tidsplan för när formuläret kommer att vara 

klart, men det kommer inte att driftsättas under sommaren, utan sannolikt under 

hösten 2022.  

Till dess att det sjukdomsspecifika formuläret är på plats kan laboratoriebekräftade 

fall anmälas genom formuläret för Övrigt smittämne (som är kopplat till den 

kliniska diagnosen Övrig sjukdom). Laboratorier har möjlighet att koppla sitt 

laboratoriedatasystem mot detta formulär (för LabDiagnosisType väljs ”Apato” i 

XML-schemat), eller anmäla fallen manuellt genom webapplikationen.  

Nedan kommer några fler detaljer om anmälan. 

Diagnos 

I första hand bör rotavirus anges i SmiNet-fältet ”Annan diagnos”. Om det inte är 

möjligt, så kan diagnosen istället anges i fältet ”Kommentar till analysresultat”.  

Provmaterial 

I SmiNet är det möjligt att välja feces som provmaterial. Om provmaterialet 

däremot skulle vara kräk (se även nedan), ska istället ”Annat provmaterial/Annan 

provlokal” väljas, eftersom kräk inte finns som separat, valbart provmaterial. 

Falldefinitionerna har reviderats 

Efter värdefulla synpunkter från er har vi reviderat falldefinitionen, så att även fall 

diagnosticerade genom nukleinsyrapåvisning i kräk ska anmälas (se bilaga).  

En formell remittering av falldefinitionen för rotavirusinfektion kommer att ske 

under hösten 2022, i samband med den årliga revideringen av samtliga 

falldefinitioner.  
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Statistik över anmälda fall 

Statistik över anmälda fall av rotavirusinfektion kommer att publiceras på vår 

webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/rotavirusinfektion/. 

Sidan kommer att uppdateras månadsvis i efterhand, med start i augusti 2022. Till 

en början kommer sammanställningen ske manuellt. När det rotaspecifika 

anmälningsformuläret har tagits i drift i SmiNet 3, så kommer statistiken att 

uppdateras automatiskt och redovisas med samma tabeller som övriga 

anmälningspliktiga sjukdomar. Även denna statistik kommer då uppdateras 

månadsvis i efterhand. 

 

Till sist vill jag avsluta med att tack för gott samarbete, trots kort 

implementeringstid i semestertider!  

 

Återkom gärna om ni har några fler frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

Hélène Englund 

Utredare 

Enheten för vaccinationsprogram 

010-205 2354 

helene.englund@folkhalsomyndigheten.se  
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