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Kära läsare! 
Inte lätt att vara redaktör och svara på 
covidfrågor när så mycket är oklart än så 
länge. Risken är ganska stor för att sanningen 
från förra veckan nu har bytts till sin motsats. 
Men det blir som det blir… 
 
Fråga: Kvinna 72 år, tidigare frisk. 2020 gått 
på snabbdosschema för TBE (FSME). En vecka 
efter tredje dosen får patient kraftig ledsmärta i 
hela kroppen och även ett tryck över bröstet. Det 
ringdes ingen ambulans eftersom patient själv 
misstänkte biverkningar av vaccinet. Smärtan 
hade börjat i höger arm (patient fått spruta i 
vänster) för att sedan sprida sig till rygg och 
bröst. Patienten hade under några dagar svårt att 
röra sig och kunde inte komma ut ur sängen  
p g a ledsmärtan. Med hjälp av värktabletter 
under några dagar släppte smärtorna och 
patienten är nu helt återhämtad, dock orolig för 
att ta dos fyra av TBE-vaccinet. Frågan är: Går 
det bra att ge dos 4 eller skall vi tolka det som 
biverkning av den ovanligare typen? 

Svar: Osannolikt att detta beror på TBE-vaccin 
men 100 % säker blir man inte. Om hon löper 
märkbar reell risk skulle jag våga ge vaccin. 
 

Fråga: Hur skall vi lägga upp vaccinationerna 
för en kille som skall resa till Tchad den 17/4. 
Tight om tid och killen i fråga har ej så mycket 
pengar på fickan. Född i Centralafrikanska 
republiken. Fått meningokock A- samt gula 
feber-vaccin när han var 9 månader gammal. 
Fått stelkrampsvaccination i samband med 
någon olycka i tonåren. Tänker att han behöver 
booster med gula febern + MPR (troligen bara 
fått en dos), booster med Nimenrix, Havrix, 
Thyfoid och Dulcoral. Malariaprofylax Lariam 
(då det blir lättare att komma ihåg). MEN hur 
skall vi lägga upp det tidsmässigt och vilka 
vaccinationer tycker du är viktigast om han inte 
har råd att ta alla? 

Svar: Intrikat problem. Hur länge skall han 
vara i Tchad?? Jag skulle prioritera vaccin mot 

gula febern. Även om han råkar ha ett gammalt 
certifikat så var han förmodligen så ung när 
dosen gavs att livslångt skydd blir tveksamt. 
Därnäst malariaprofylax. I grupp 3 hamnar de 
andra vaccinerna. Han har nog haft hepatit A om 
han vuxit upp i ett fattigt land i väst-
/centralafrika, annars kommer hepatit A före de 
andra. Tillägg: Svaret förutsätter att kunden var 
fullvaccinerad mot stelkramp i tonåren men vi 
vet inte säkert och vi vet inte heller hur gammal 
han är nu. En booster kanske behövs. 
 

Fråga: Gällande meningokockvaccination 
(Menveo/Nimenrix): Vi har personal som 
frekvent åker till Mali m fl länder i Afrika, en 
del av dessa står i beredskap år efter år. Detta 
medför att vi har förnyat vacc vart 5:e år. Med 
tanke på att skyddet mot serogrupp A 
meningokocker har varit avtagande i rådande 
vacciner så rekommenderas en booster ett år 
efter den första vaccinationen. Hur ser du på 
upprepad vacc mot meningokocker vart 5:e år? 
Anser du att booster skulle behövas ett år efter 
varje sådan 5-årsvaccination eller kan man se 5-
årssprutan som en booster i sig? 

Svar: Ettårsgränsen för serogrupp A är väl 
baserad på barninfo om jag minns rätt (ej vid 
dator). Men A har blivit mindre frekvent i och 
med vaccinationsprogram och jag tycker att 
femårsintervall är OK också efter första dosen. 
 

Fråga: Fråga gällande dosintervall för Astras 
covid-vaccin: Som jag förstår rekommenderas i 
nuläget 12 v mellan dos 1 och dos 2, men kan 
man minska ner till 4-5 veckor mellan doserna 
och få god effekt? Om inte, vad är minsta 
intervallet? Bakgrunden är att en pat som erhållit 
dos 1 av Astras vaccin den 29 mars, behöver 
göra en viktig operation i början av maj och där 
kirurgen vill att pat är fullvaccinerad innan.  

Svar: Det finns en studie från UK som visar 
klart bättre skydd när dos 2 ges efter 9-12 
veckor. Jag skulle alltså vänta med dos 2 i 12 
veckor = gott om tid att återhämta sig efter 
kirurgin innan dosen blir aktuell. Tillägg: Man 
kan ge med 4 veckors intervall som det var sagt 
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från början men frågan är hur man kommer runt 
byråkratin.  
 

Fråga: Jag skrev till dig tidigare idag: "Blir 

inte klokare när jag läser på FASS. Om 
snabbimmunisering används vid TBE-

vaccination, hur följer då dosintervallet? 
Grundimmuniseringen? Boosterdosen?" Ditt 
svar blev: Läs inte FASS!! - Tacksam om du kan 
besvara min fråga lite mer utförligt :) 

Svar: Ursäkta mitt elaka svar! Läs Reserådet 
pärm 1 flik 7 istället. Just så här års är det så 
många som i första hand litar på FASS för TBE 
och jag är så trött på att företagen inte får ändra 
skrivningen för Sverige... 
 

Fråga: Har en kund som vaccinerat sig med 
HB Vax pro, andra dos i september 2020. Nu 
gravid i 6:e månaden. Hur länge kan hon vänta 
för att ta den tredje dosen? 

Svar: Hur länge som helst även om det inte 
behövs... 
 

Fråga: Kvinna född -45 med tidigare geting-
allergi med Epipen och Betapred hemma. Fått 
Astra Zenecavaccin dos 1 den 13/3. Inom ett 
dygn kraftig men övergående huvudvärk, 
sjukdomskänsla men också en rejäl svullnad vid 
injektionsstället som satt i under drygt 2 veckor. 
Läkarbedömd x 2 på VC och beskrivs som 
följande: ”Söker 16/3 då hon har en rejäl 
svullnad, rodnad, värmeökning inom ett område 

som mäter 7 cm på utsidan hö överarm. Kommit 
efter covid-19-vaccinering för 3 dygn sedan. 

Subfebril, har lite illamående och huvudvärk. 
Konservativ hållning.” Nästa besök 29/3: ”Ny 

kontroll. Symptomen i regress. Diffus rodnad 
och svullnad över höger arm cirka 7 cm i 

diameter. Lätt värmeökning.” Således lokal 
reaktion efter vaccination. Nu helt borta. Nu 
undrar både pat och undertecknad om hon skall 
våga ta dos två planerad till slutet av maj. 

Svar: Enligt Astra är risken för biverkningar 
något lägre (!) efter dos 2. Eftersom kundens 
biverkningar mest var lokala skulle jag våga ge 
men hellre med långt intervall som 
rekommenderas av FHM nu = 12 veckor. 
 

Fråga: En kund ringde precis in och undrade 
om hon, som fått långtidscovid, kan ta vaccin 

mot TBE innan man är återställd från 
långtidscoviden. Vad tror du? 

Svar: Ja det kan hon. 
 

Fråga: En av våra anställda skall åka till 
Somalia på uppdrag 1 år. Frågan har uppkommit 
enl följande: Vistas man kustnära behövs inte 
mala-riaprofylax. Enl uppgift har också 
profylaxen satts ut när resenären kommit på plats 
med hänvisning till detta. Jag vet inte i skrivande 
stund var personen exakt blir stationerad eller 
vilken typ av uppdrag. Stadsnära, landsort eller 
både och. 

Svar: Risken är så låg i staden Mogadishu att 
jag snarare rekommenderar att ha med en 
behandlingskur mot malaria + söka sjukvård vid 
feber. 
 

Svar på förra månadens fall: 
”En äldre man som fått urtikaria på hela armen 
där influensavaccinet gavs. Törs man ge honom 

covid-19 vaccindos 1? Han har även reagerat 
tidigare med feber men det är ju en vanlig 

biverkan.” 
Svar: Urtikaria = låg men lite ökad risk för 
anafylaxi. Bör vaccineras med läkare närvarande 
och möjlighet att ge adrenalin och syrgas. 
 
Månadens fall: 
Flicka född -03, planerar studera i USA i höst. 
Vad gäller meningokockvaccin står i hennes 
handlingar att ta ACWY/MVC 4 alternativt 
meningokock B. Rekommenderar du att hon får 
båda? 


