
Lars Rombo  LATHUND VACCINER 

Pärm 1 Flik 8 Sid 1  

 

VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Act-HIB) 
 

I barnvaccinations- 
programmet: 3 doser 
à 0,5 ml im/sc. 
Barn mellan 6-12 
månader: 2 doser 
med 2 månaders 
intervall. Barn i 
åldern 1-5 år: 1 dos.  

Ibland lokala 
reaktioner med 
feber, oftare hos 
äldre barn 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion 
mot H. Influenzae 
vaccin 

Ej aktuellt. 

Ambirix 1 ml im till barn i 
åldrarna 1-15 år 

Se Twinrix Se Twinrix Tidigast efter 6 
månader 

BCG 
Levande vaccin 

< 1 år: 1 dos à 0,05 
ml ic. (Ge helst ej 
före 6 mån ålder). 
> 1 år: 1 dos à 0,1 
ml ic. 

Varfylld blåsa efter 
3-6 veckor.  
Skall torka in inom 
2 (3) mån.  
Ibland lymfkörtel-
svullnad. Sällan 
osteomyelit 

Akut infektion med 
feber. 
Nedsatt 
immunförsvar. 
Försiktighet vid 
graviditet 
 

Booster är aldrig 
aktuellt 

Bexsero  0.5 ml ges med 
högst tre doser och 
olika intervall 
beroende på ålder. 
Tidigast fr.o.m. 2 
mån. ålder. Se Fass 

Feber vanligt bland 
små barn- ssk i 
kombination med 
andra vacciner 

 Ej helt fastställt 
men sannolikt efter 
ett par år 

Boostrix 
Boostrix-polio 
 

0.5 ml im. Se de enskilda 
vaccinerna som 
ingår 

Se de enskilda 
vaccinerna som 
ingår 

Efter 20 år för 
skydd mot 
stelkramp och 
difteri. 10 års inter-
vall för skydd mot 
pertussis 

Comirnaty 
 

Två doser med 0.3ml 
im just nu med 3-7 
veckors intervall 
fr.o.m. 12 års ålder 

Tämligen vanligt med 
lokala biverkningar 
ledvärk och feber. I 
sällsynta fall 
pericardit/myocardit 

Överkänslighet mot 
någon beståndsdel i 
vaccinet. 

Ännu ej fastställt 

 

**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 
"Enskilda vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BI-
VERKNINGAR 

KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Cervarix 
(marknadsförs 
inte för tillfället) 

Tre doser á 0,5 ml im 
med 2 mån intervall 
mellan dos 1 och 2 och 4 
månader mellan dos 2 
och 3. Alla tre doser bör 
helst ges inom en 1-
årsperiod.  Alla i åldern 
9-14 år kan ges två doser 
med 6 mån intervall 

Lokala reaktioner.  Akut infektion med 
feber. Tidigare 
reaktion mot någon 
av komponenterna.  

Ej fastställt.  

diTeBooster 
 

0,5 ml. Lokala besvär, 
illamående och 
feber. 

Allergi mot 
tidigare 
tetanus/difteri-
vaccin eller stark 
lokal reaktion efter 
vaccination med 
dessa. 

Efter 20 år 

diTekiBooster 0.5 ml Lokala besvär, 
illamående och 
feber. 

Allergi mot 
tidigare 
tetanus/difteri-
vaccin eller stark 
lokal reaktion efter 
vaccination med 
dessa. 

Skydd mot tetanus 
och difteri i minst 
20 år. Skydd mot 
pertussis mer 
kortvarigt. 50% i 5 
år 10% i 10 år 

Dukoral 
(Vaccin med viss 
LT- ETEC-effekt) 

 

> 1 år:** 2 orala doser 
à 3 ml per dos helst 
med 1 veckas intervall 
mellan dos 1 och 2. Om 
intervallet blir > 6 
veckor: börja om. 

Ibland lätt 
magknip och 
lösare avföring 
(av 
bikarbonatet). 

Akut infektion 
med feber. 

Sannolik effekt mot 
turistdiarré orsakad 
av LT-ETEC 
kvarstår 3 månader. 
Endast 1 dos 
behövs inför ny 
resa inom 5 år**. 

Dukoral 
(Vaccin mot 
kolera) 
 
 
 
 

Grundimmunisering 
omfattar 2 orala doser à 
3 ml för vuxna och 
barn över 6 år. Barn 
mellan 1** och 6 år bör 
erhålla 3 doser.  

Ibland lätt 
magknip och 
lösare avföring 
(av 
bikarbonatet). 

Akut infektion 
med feber. 

Barn 2-6 år: efter 6 
månader 
Äldre: efter 2 år. 
Endast 1 dos 
behövs inför ny 
resa inom 5 år**. 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lars Rombo  LATHUND VACCINER 

Pärm 1 Flik 8 Sid 3  

 
 
VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Encepur 
Encepur junior 

3 doser á 0,5 ml im 
med  > 1 månad 
mellan dos 1 och 2 
samt dos 3 inför 
nästa säsong** 
Barn till och med 
11 års ålder ges 
0.25 ml/dos. De 
som fyllt 50 år när 
de grund-
immuniseras bör 
ges en extra dos 2 
månader efter 
ordinarie dos.** 
Snabbare skydd: 
För barn som fyllt 
12 år och äldre ges 
3 doser á 0.5 ml im 
med 7 dagar 
mellan dos 1 och 2 
och 2 veckor 
mellan dos 2 och 3. 
Yngre ges 0.25 
ml/dos. ** 

Ibland lokal 
reaktion med feber 
och huvudvärk, 
särskilt efter första 
dosen. 
Sällan ledvärk, 
parestesier eller  
neuriter. 

Akut infektion med 
feber. Känd över-
känslighet mot 
formaldehyd.  
Tidigare reaktion 
mot TBE-vaccin. 

Med treårsintervall  
t.o.m. 4 doser. (= 5 
doser för dem som 
fyllt 50 år**)  
Därefter kan 
intervallet glesas ut 
till 5 (7)  år ** 
Snabbschema 
med tre doser 
0+7+21: 
Oavsett ålder ges 
dos 4 inför nästa 
säsong och en dos 
3 år senare. 
Därefter gäller 5 
årsintervall ** 

Engerix B 
 
 
 
 
 

Barn och ungdom  
t.o.m. 15 år: 0,5 ml 
im ges med 1 
månads intervall 
mellan dos 1 och 2. 
3:e dosen ges  6 
månader efter den 
första. 
Vuxna: 1 ml med 
samma intervall. 

Lokala reaktioner, 
feber, trötthet, 
illamående etc. 
Många sällsynta 
biverkningar har 
rapporterats 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion 
mot hepatit B-
vaccin. Allergi mot 
formaldehyd. 

Skicka serum för 
analys av anti-
kroppar mot hepatit 
B 1-2 månader efter 
senaste dos om 
risken för smitta är 
ökad. Annars 
behövs inte booster 
eller serologi. 

Fendrix 1-3 doser á 0.5 ml 
för riskgrupper 
som inte fått skydd 
mot hep B efter 
Engerix/ 
HBVAXPRO 

Se Engerix  Skicka serum för 
analys av anti-
kroppar mot hepatit 
B 1-2 månader efter 
senaste dos  

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 
"Enskilda vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Fluenz/ Fluenz 
tetra (levande 
vaccin) 

0.1 ml i vardera 
näsborren för barn i 
åldern 2- 6 (17) år. 
Barn som inte haft 
influensa kan ges 
ytterligare en dos 
efter minst en 
månad 

Allergiska 
reaktioner, 
nästäppa 

Astma 
Nedsatt 
immunförsvar 

Inför nästa års 
epidemi. 

FSME-immun 
FSME immun 
junior 

3 doser á 0,5 ml im 
med > 1 månad 
mellan dos 1 och 2 
samt dos 3 inför 
nästa säsong** 
Barn till och med 15 
års ålder ges 0.25 
ml/dos). De som 
fyllt 50 år när de 
grund-immuniseras 
bör ges en extra dos 
2 månader efter 
ordinarie dos**. 
Snabbare skydd: 
För barn som fyllt 
16 år och äldre ges 3 
doser á 0.5 ml im 
med 7 dagar mellan 
dos 1 och 2 och 2 
veckor mellan dos 2 
och 3. Yngre ges 
0.25 ml/dos. ** 
 

Ibland lokal 
reaktion med feber 
och huvudvärk, 
särskilt efter första 
dosen. 
Sällan ledvärk, 
parestesier eller  
neuriter. 

Akut infektion 
med feber. Känd 
över-känslighet 
mot formaldehyd.  
Tidigare reaktion 
mot TBE-vaccin. 

Med 
treårsintervall  
t.o.m. 4 doser. (= 
5 doser för dem 
som fyllt 50 år **)  
Därefter kan 
intervallet glesas 
ut till 5 (7) år **.  
Snabbschema 
med tre doser 
0+7+21: 
Oavsett ålder ges 
dos 4 inför nästa 
säsong och en dos 
3 år senare. 
Därefter gäller 5 
årsintervall ** 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Gammaglobulin > 30 kg 2 ml im 
räcker 2 mån. 
20-29 kg: 1 ml 
< 19 kg: 0,5 ml. 

Ibland feber och 
frossa, (särskilt 
patienter med 
hypogamma-
globulinemi).  

Tidigare reaktion 
mot 
gammaglobulin. 

För maximalt skydd 
mot hepatit A 
räcker en dos i 6-8 
veckor.  

Gardasil/  
Gardasil 9 
 
 

Tre doser á 0,5 ml 
im med 2 mån 
intervall mellan dos 
1 och 2 och 4 
månader mellan dos 
2 och 3. Alla tre 
doser bör helst ges 
inom en 1-
årsperiod).  Alla i 
åldern 9-13 år (9-14 
år för Gardasil 9) 
kan ges två doser 
med 6 mån intervall 

Lokala reaktioner.  
Huvudvärk 

Akut infektion med 
feber. Tidigare 
reaktion mot någon 
av komponenterna.  

Ej fastställt.  

Havrix 
Havrix ped 
 
 
 
 
 

Barn och ungdom  
t.o.m. 15 år: 0,5 ml 
im ges med 6 
månads intervall 
mellan dos 1 och 2 
Vuxna: 1 ml med 
samma intervall. 

Lokala reaktioner, 
feber, trötthet, 
illamående etc. 
Många sällsynta 
biverkningar har 
rapporterats 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion 
mot beståndsdelar i 
vaccinet. Allergi mot 
formaldehyd. 

Booster behövs 
kanske inte alls. 95% 
har skydd minst 30 
år efter grund-
immunisering 

Hexyon (som 
alternativ till 
Infanrix Hexa) 

Kan ingå i 
barnvaccinations- 
programmet. 
0.5 ml im oftast vid 
3,5 och 12 månaders 
ålder i Sverige. 

Se de enskilda 
vaccinerna som  
Ingår.  

Tidigare reaktion 
mot 
vaccinkomponenter 

Ej aktuellt.  
 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Imovax  
Polio  

Grundskyddet omfattar 3 doser 
med 0.5 ml im/sc. Intervall (1) 
-2 månader mellan dos 1 och 2 
och 6-24 månader mellan dos 
2 och 3. 

Sällan lokal reaktion 
eller feber. 

Akut infektion med 
feber. 
Känd 
överkänslighet mot 
formaldehyd. 

Dos 4 efter 4 år. Om 
> 5 år efter dos 4 kan 
man ge ytterligare en 
dos vid resa till 
länder med risk för 
polio**. 

Infanrix-hexa 
(som alternativ 
till Hexyon) 

Ingår i 
barnvaccinationsprogrammet. 
0.5 ml im oftast vid 3,5 och 
12 månaders ålder. 

Se de enskilda 
vaccinerna som  
Ingår.  

Tidigare 
vaccinreaktion. 

Ej Aktuellt 
 

Infanrix-
Polio+HiB 

Ingår i 
barnvaccinationsprogrammet. 
0.5 ml im oftast vid 3,5 och 
12 månaders ålder. 
 

Se de enskilda  
vaccinkomponen- 
terna. 

Tidigare kraftig 
reaktion mot 
vaccinet, akut 
infektion med 
feber, barn med 
progressiv 
encefalopati.  

Efter tre doser ges 
inte booster med 
detta 
kombinations-
vaccin. 

Influvac Tetra 0,5 ml, i första hand im. 
Fr.o.m. 3 års ålder. Barn 
som tillhör en riskgrupp 
eller som är yngre än 8 år 
och inte haft influensa bör 
ges 2 doser med 4 veckors 
mellanrum* 

Ofta lokal 
svullnad, rodnad 
och i 1 % 
muskelvärk med 
feber. Barn får 
oftare feber. 

Akut infektion 
med feber, 
tidigare reaktion 
mot 
influensavaccin,  
Svår äggallergi. 
 

Inför nästa års 
epidemi. En 
ytterligare dos kan  
ges tre månader 
efter dos 1 till äldre 
om inte 
influensaepidemin 
då är överstånden*. 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 
"Enskilda vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Infanrix-Polio 1 dos med 0. 5 ml im. 
Grundimmunisering : 
doser vid 0,1-2 och 6-
12 månaders intervall 
Kan användas för 
grundimmunisering 
oavsett ålder** 

Se enskilda vacciner 
som ingår. 

Se enskilda vacciner 
som ingår. 

En fjärde dos kan 
ges efter 3-5 år 

Ixiaro 
 
 
 
 
 

2 doser á 0.5 ml im 
med minst 1 (vid 
tidsnöd)  - 4 
veckors mellanrum. 
Barn i åldrar 2 mån 
t.o.m. 2 år ges halv 
dos. Pensionärer 
kan rekommenderas 
en extra dos e. 2 
mån.   

Lokal svullnad och 
rodnad.  

 Tidigast efter 12 
månader. Dos 4 vid 
ny resa efter 10 år 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Menveo En dos med 0.5 ml im 
fr.o.m. två års ålder. 
OBS kan ges off label 
redan till barn som 
fyllt 2 månader; då 
vid 3, 5 och 12 
månaders ålder.  

Ibland lokala 
biverkningar. Någon 
gång feber. 

Överkänslighet mot 
någon beståndsdel i 
vaccinet. 

Booster efter 3 år för 
riskbarn och efter 5år 
för vuxna med ökad 
risk. För pilgrimer 
gäller särskilda regler: 
se reserådet Saudi 
arabien 

MMR-II 
Levande vaccin 

Vuxna och barn över 
12 månaders ålder: 1 
dos à 0,5 ml sc. Ingår 
i barnvaccina- 
tionsprogrammet. 
Kan ges till barn som 
är minst (6) - 9  
månader inför resa till 
högriskområden – då 
ges en extra dos vid 
ordinarie tid.  
OBS: kan leda till 
lägre, men sannolikt 
ändå skyddande, titrar 
mot gula febern, 
rubella och parotit om 
MPR och Stamaril 
ges samtidigt 

Feber, utslag. Ibland 
lymfadenopati, 
lokalreaktion på 
injektionsstället med 
rodnad, ömhet. 
Feberkramp. 
 

Akut infektion med 
feber. Graviditet. 
Nedsatt 
immunförsvar.  
Anafylaktisk reaktion 
mot ägg. Senarelägg 
vid tidigare 
feberkramp 

En dos monovalent 
mässlingsvaccin 
började ges redan på 
1970-talet. Alla som 
är födda 1970-80 fick 
dessutom en dos MPR 
i skolan vid 12 års 
ålder. Alla födda 
1981 och senare har 
fått två doser enligt 
vaccprogrammet. 
Gärna ett intervall på 
c:a 5år mellan dos 1 
och 2 
  

Moderna  covid 19 
Se också spikevax 

Två doser  med 0.5ml 
im just nu med 3-7 
veckors intervall 
fr.o.m. 18 års ålder 

Tämligen vanligt med 
lokala biverkningar 
ledvärk och feber. I 
sällsynta fall 
pericardit/myocardit 

Överkänslighet mot 
någon beståndsdel i 
vaccinet. 

Ännu ej fastställt 

Neisvac-C) har nu 
utgått 
 

Barn 2-12 mån:2 
doser à 0,5 ml im med 
två månaders intevall. 
Alla andra 1 dos à 0,5 
ml im 

Ibland lokala 
reaktioner, sällan 
feber. Immunologiska 
biverkningar 
rapporteras sällsynt. 

Tidigare reaktion mot 
meningokockvaccin. 

Ej fastställt. 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 
"Enskilda vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Nimenrix Fr.o.m. 6 veckors 
ålder: En dos med 0.5 
ml im upp till 6 mån: 
2 månaders intervall 
mellan dos 1 och 2 
och tredje dosen vid 
12 mån ålder.  
6-12 mån: 1 dos med 
booster efter 6 mån 

Ibland lokala 
biverkningar. Någon 
gång feber. 

Överkänslighet mot 
någon beståndsdel i 
vaccinet. 

Booster efter 3 år för 
riskbarn och efter 5år 
för vuxna med ökad 
risk. För pilgrimer 
gäller särskilda 
regler: se reserådet 
Saudi arabien 

Pneumovax Vuxna och barn över 
2 års ålder: 
1 dos á 0,5 ml i första 
hand im. 

Ibland lokal reaktion 
med feber och utslag, 
sällan ledvärk, 
parestesier eller 
trombocytopeni. 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion mot 
pneumokockvaccin.  

Möjligen 1 dos efter 5 
år. Alla med ökad risk 
bör först ges Prevenar 
13 och sedan vänta 2 
månader med 
Pneumovax 

Prevenar 13 Ingår i barnvaccina- 
tionsprogrammet. 
0.5 ml im oftast vid 
3,5 och 12 månaders 
ålder. Äldre barn och 
vuxna får en dos 

Lokala reaktioner 
Feber 
Huvudvärk 

Akut sjukdom med 
hög feber. 
Överkänslighet mot 
ngt som ingår i 
vaccinet 

Splenectomerade och 
andra högriskgrupper 
kan ges ytterligare en 
dos efter 2 månader 

Priorix 
levande vaccin 
 

Vuxna och barn över 
12 månaders ålder: 1 
dos à 0,5 ml sc. Kan 
ges till barn som är  
minst (6) - 9 månader 
inför resa till 
högriskområden – då 
ges extra dos vid 
ordinarie tid. 
OBS: kan leda till 
lägre, men sannolikt 
ändå skyddande, titrar 
mot gula febern, 
rubella och parotit om 
MPR och Stamaril 
ges samtidigt 

Feber, utslag. Ibland 
lymfadenopati 
regionalt, 
lokalreaktion på 
injektionsstället med 
rodnad, ömhet. 
feberkramp. 

Akut infektion med 
feber. Graviditet. 
Nedsatt 
immunförsvar. 
Överkänslighet mot 
neomycin. Tidigare 
anafylaktisk reaktion 
mot ägg. . Senarelägg 
vid tidigare 
feberkramp 

En dos monovalent 
mässlingsvaccin 
började ges redan på 
1970-talet. Alla som 
är födda 1970-80 fick 
dessutom en dos 
MPR i skolan vid 12 
års ålder. Alla födda 
1981 och senare har 
fått två doser enligt 
vaccprogrammet. c:a 
Gärna ett intervall på 
5år mellan dos 1 och 
2 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

 Rotarix 2 orala doser, tidigast  
vid 6 och 12 veckors 
ålder. Måste vara 
avslutad vid 24 
veckors ålder . 

 Barn med 
immundefekt. 

Inte aktuellt. 

Rotateq 3 orala doser, inleds 
vid 6-12 veckor sedan 
med 4 veckors 
intervall. Måste vara 
avslutad vid 32 
veckors ålder . 

 Barn med 
immundefekt. 

Inte aktuellt. 

 Shingrix 
 

2 doser á 0.5 ml  im 
med 2 månaders 
mellanrum till dem 
som fyllt 50 år. 
Samma dosering  
fr.o.m. 18 års ålder 
om risken för bältros 
är ökad** 

Övergående 
biverkningar i  2-3 
dygn är mycket 
vanliga. Mild och 
måttlig smärta, 
muskelvärk samt 
trötthet och 
huvudvärk dominerar 

Bara teoretiska = 
överkänslighet mot 
hjälpämnen i vaccinet 

Inte fastställt 

Stamaril 0,5 ml sc eller im. 
 
OBS: kan leda till 
lägre, men sannolikt 
ändå skyddande, titrar 
mot gula febern om 
MPR vaccin ges 
samtidigt 

Sällan lokala 
reaktioner/lätt feber. 
Multiorgan-svikt 
eller post-vaccinal 
encefalit i mycket 
sällsynta fall – ökad 
risk vid 
thymussjukdom och 
multipel scleros. 
 

Överkänslighet mot 
neomycin, poly-
myxin eller ägg, 
akut infektion med 
feber, barn < 9 
månader, graviditet 
eller amning (kan 
ges vid pågående 
epidemi) 

Sannolikt livslångt 
skydd enligt WHO. 
Booster ges ibland 
av legala skäl efter 
10 år eftersom det 
ännu inte är helt  
säkert att WHOs 
regel har nått alla 
gränspassager. 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 
"Enskilda vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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Spikevax 
(moderna) 
 

Två doser med 0.5ml 
im just nu med 3-7 
veckors intervall 
fr.o.m. 18 års ålder 

Tämligen vanligt med 
lokala biverkningar 
ledvärk och feber. I 
sällsynta fall 
pericardit/myocardit 

Överkänslighet mot 
någon beståndsdel i 
vaccinet. 

Ännu ej fastställt 

Synflorix 
 
 

Ingår i barnvaccina-
tionsprogrammet med 
tre doser 3+5+12 
mån. Barn i åldern 1-
5 år ges 2 doser med 
2 mån intervall.  

Lokala biverkningar. 
Mer sällsynt 
rapporteras feber 
och/eller utslag. 

Överkänslighet mot 
vaccinet. 

Ej aktuellt 

Tetravac 
 

1 dos med 0. 5 ml im. 
Grundimmunisering : 
doser vid 0,1-2 och 6-
12 månaders intervall 
Kan användas för 
grundimmunisering 
oavsett ålder** 

Se enskilda vacciner 
som ingår. 

Se enskilda vacciner 
som ingår. 

En fjärde dos kan 
ges efter 3-5 år 

Trumenba Fr.o.m. 10 års ålder 
2 doser a 0.5 ml med 
6 månaders intervall. 
Hög risk, ex.  efter 
splenectomi eller 
inför resa till område 
med pågående 
epidemi kan en 
extrados ges 2 mån 
efter dos 1 

Lokal ömhet, rodnad 
och svullnad 
Huvudvärk, feber 
och diarré 

Ej fastställt Ej Fastställt men 
sannolikt efter 10 år 

Twinrix Barn och ungdom  
t.o.m. 15 år: 0,5 ml 
im ges med 1 
månads intervall 
mellan dos 1 och 2. 
och  6 månader 
mellan dos 2 och 3 
Vuxna: 1 ml med 
samma intervall. 

Lokala reaktioner, 
feber, trötthet, 
illamående etc. 
Många sällsynta 
biverkningar har 
rapporterats 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion 
mot 
vaccinkomponenter. 
Allergi mot 
formaldehyd. 

Skicka serum för 
analys av anti-
kroppar mot hepatit 
B 1-2 månader efter 
senaste dos om 
risken för smitta är 
ökad. Annars behövs 
inte booster eller 
serologi. 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 

VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Typhim Vi  > 2 år: 0,5 ml im. Ibland lokal 
reaktion med feber. 

Akut infektion med 
feber. 
Känd överkänslig-
het mot fenol. 

Med 3-årsintervall 
men sämre 
immunsvar efter 
upprepade doser.  

Varilrix  
levande vaccin 

 > 9 månader: 2 
doser à 0,5 ml 
sc/im. med minst 6 
veckors mellanrum. 
Bättre långtidskydd 
får man med ett års 
intervall mellan dos 
1 och 2. Friska barn 
får ett bra, men mer 
kortvarigt 
immunsvar redan 
efter en dos**  

Mild varicellae- 
liknande 
symptombild ses 
ibland. 

Överkänslighet mot 
neomycin. 
Totalt antal 
lymfocyter  
< 1,2 x 106/mikrol. 
Annan 
immunsuppressiv 
sjukdom eller 
behandling 

Inte känt 

Vaqta  Barn och ungdom  
t.o.m. 17 år: 0,5 ml 
im ges med 6 
månads intervall 
mellan dos 1 och 2 
Vuxna: 1 ml med 
samma intervall. 

Lokala reaktioner, 
feber, trötthet, 
illamående etc. 
Många sällsynta 
biverkningar har 
rapporterats 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare reaktion 
mot beståndsdelar i 
vaccinet. Allergi mot 
formaldehyd. 

Booster behövs 
kanske inte alls. 95% 
har skydd minst 30 
år efter grund-
immunisering 

 
Varivax  
levande vaccin 

 > 9 månader: 2 
doser à 0,5 ml 
sc/im. med minst 6 
veckors mellanrum. 
Bättre långtidskydd 
får man med ett års 
intervall mellan dos 
1 och 2. Friska barn 
får ett bra kortvarigt 
immunsvar redan 
efter en dos**  

Mild varicellae- 
liknande 
symptombild ses 
ibland. 

Överkänslighet mot 
neomycin. 
Totalt antal 
lymfocyter  
< 1,2 x 106/mikrol. 
Annan 
immunsuppressiv 
sjukdom eller 
behandling 

Inte känt 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 
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VACCIN 
 

 DOS BIVERKNINGAR KONTRA 
INDIKATIONER 

NÄR BEHÖVS 
BOOSTER? 

Vaxigrip Tetra 0,5 ml, i första hand 
im. Fr.o.m.  6 mån 
ålder Barn som 
tillhör en riskgrupp 
och är yngre än 8 år 
bör ges 2 doser* 

Ofta lokal svullnad, 
rodnad och i 1 % 
muskelvärk med 
feber. Barn får 
oftare feber. 

Akut infektion med 
feber, tidigare 
reaktion mot 
influensavaccin,  
Svår äggallergi. 
 

Inför nästa års 
epidemi. En 
ytterligare dos kan  
ges tre månader 
efter dos 1 till äldre 
om inte 
influensaepidemin 
då är överstånden*. 

Verorab OBS Nytt maj 2018 
0.5 ml im i deltoideus 
muskeln  
med 1 veckas 
intervall mellan dos 1 
och 2 som pre-
expositionsprofylax 
 

Sällan feber och 
allmänna symptom. 

Akut infektion med 
feber. 
Tidigare kraftig 
feberreaktion  
mot rabiesvaccin. 
Känd överkänslighet 
mot neomycin. 

Booster ges i regel 
bara som 
postexpositions-
profylax med två 
doser dag 0+3. Om 
man inte kommer att 
känna till smittillfället 
följs titrar – ev. 1 dos  
e 1 år och dos 4 efter 
5 år). 

Viatim 
Kombinations- 
vaccin mot hepatit 
A och tyfoid 
 
 

Vuxna och barn 
som fyllt 16 år: 1 
ml färdigblandat 
vaccin ges im 

Lokala reaktioner 
på stickstället 

Överkänslighet mot 
formaldehyd eller 
neomycin 

En andra dos kan 
ges efter 3 år. 
Monovalent vaccin 
mot hepatit A kan 
ges efter 6-12 mån. 

Vivotif  
levande vaccin 

Vuxna och barn 
över 5 år: En 
vaccination består 
av 3 kapslar som 
ska sväljas hela 
fördelat över 5 
dagar. 1 kapsel tas 
med ett glas vatten 
en timme före 
måltid  

Sällsynta. 
Övergående 
illamående, diarré, 
exantem. 

Bör inte ges till 
gravida eller till 
individer med 
alltför nedsatt 
immunförsvar. 

Efter 3 år ** 
FASS-texten med 1 
års intervall för dem 
som inte vistas i 
endemiskt område 
har varit 
missvisande 

Zostavax  
levande vaccin 

0.65 ml sc eller im- 
i regel till dem som 
fyllt 50 år 

Lokala biverkningar 
är vanliga. 
Huvudvärk  

Överkänslighet mot 
neomycin. 
Immunsuppressiv 
sjukdom eller beh. 

Sannolikt efter 10 
år 

 
**Rekommendationen avviker från vad fabrikanten har rekommenderat. Se Pärm 1, flik 7 "Enskilda 
vacciner" för närmare diskussion om orsaken. 

 


