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Kära läsare! 
Nu är det åter högsäsong för svarigår och 
frågorna haglar in- delvis lätta att svara på 
och delvis knepiga bland annat beroende på 
att vi inte vet långt ifrån allt om covid och 
vacciner än.  
En helt annan bagatell men ändå . Jag kan 
inte sluta irritera mig på språkbruket om 
covid. Nu talar och skriver man både i radio 
och TV om ”vaccineringarna” istället för 
vaccinationerna. Skall jag acceptera detta?? 
 
 

Fråga: Min fråga gäller Depo Medrol i syfte att 

reducera symtom på pollen, hur ser ni på detta. 
Det är ju höga kortisondoser som injiceras, är det 
av rekommendation eller finns det andra 
effektivare sätt att reducera symtomen? Vilka i 
sådana fall förutom antihistaminer? Tänker för 
en person med väldigt uttalad allergi. 

Svar: Gräns för hög dos är 20 mg per dag men 

Depomedrol räcker minst en månad efter att du 
har givit dosen, d v s du fördelar 40 mg på minst 
en månad och ger egentligen bara 1 mg per dag. 
 

Fråga: Tidsspann mellan vaccination mot 
covid-19 och annan typ av vaccination? Om 
patienten vill vaccinera sig mot TBE eller annan 
t ex resevaccination - räcker det med 2 veckor? 
Vi får många frågor... 

Svar: En vecka räcker som intervall enligt 
Folkhälsan. 
 

Fråga: Kund som fått sin första dos Ixiaro i 
mars och nu kommer för dos 2, men resan har 
blivit inställd. Går det lika bra att vänta med dos 
2 tills resan blir av, eller försämrar det 
skyddseffekten? 

Svar: Helt OK att vänta. 
 

Fråga: En 54-årig kvinna tog sin första dos 

Shingrix annandag påsk hos mig. Hon tog 

samtidigt påfyllnad TBE-vaccin. Fick frossa och 
feber dagen efter, som pågick cirka 6 timmar. 
Gick över av sig själv. Dag 3 efter vaccination 
fick hon ont i gommen, rodnad och små 
upphöjningar. Inte bak i svalgen, inte heller runt 
tänderna. Molvärker hela tiden, svårt att tugga  
p g a av smärtan och kan inte äta söta saker som 
banan av samma anledning. Ömt, svider, bränner 
och känns nu obehagligt och får väldigt ont efter 
mer spetsig mat som en bit gurka, knäckebröd 
går inte alls att äta. Nu efter 9 dagar så känns det 
fortsatt obehagligt, rött och har blåsor/sår kvar 
och hon har svårt att äta. Hon medicinerar med 
Anastrozol efter op ca mamae 2018, lymf-
ektomerad höger armhåla. Har knölstruma som 
är obehandlad. För övrigt frisk och har inte 
reagerat allergiskt på något tidigare. Ska vi tolka 
detta som biverkningar efter Shingrix, vågar man 
ge dos 2? Har du hört dessa biverkningar förut? 

Svar: Känns inte bekant. Kan det vara en 

herpes simplex? Blir hon frisk borde hon kunna 
ta dos 2 av Shingrix. 
 

Fråga: Träffat en ung tjej 14 år från Pakistan 
som inte har vaccinerats med MPR. Vilket 
intervall rekommenderar du? Vill ju ogärna att 
pat ska glömma bort att ta dos nr 2. 

Svar: Du kan korta intervall till 2 månader om 
hon skall resa till områden med högre risk. 
Annars gärna femårsintervall. 
 

Fråga: Arbetar på en företagshälsa och har en 
fråga angående vaccin mot stelkramp/difteri, 
påfyllnadsdos. Vilka personer ska vi i första 
hand erbjuda Boosterix-Polio? eller räcker det att 
vi bara ger Boosterix? Svårt att skilja dessa åt. 
De vi vaccinerar är oftast grundvaccinerade 
personer mellan 20-65 år. Ett exempel är en 
kvinna 40 år som arbetar som läkare på sjukhus 
och ska tjänstgöra på sjukhus i USA. Är 
grundvaccinerad som barn men har ej fyllt på 
skyddet som vuxen. Jag tänker att det borde 
räcka att ge henne Boosterix men i de dokument 
som hon fått från USA så står det att hon ska ha 
fyllt på skyddet även mot polio de senaste 10 
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åren. Ett annat exempel kan var en man 55 år 
som arbetar inom avfall och vatten, vilken ska 
han ha? En kollega menar på att alla som är över 
60 år som ej fyllt på sitt grundskydd ska erbjudas 
Boosterix-Polio och att övriga ska få Boosterix. 
Vad är det som gäller här? 

Svar: Förstår att man kan ge en ”extra” dos 
polio till dem som inte fått vaccin som barn (= 
födda före 1960). Som standard tycker jag att 
booster utan polio räcker. Enda skälet om man 
vuxit upp i Sverige och fått sina fyra poliodoser 
är att det krävs av ngn, t ex USA. 
 

Fråga: Jag gick er webkurs om bl a covid-
vaccination för någon månad sedan. Vi har 
tecknat avtal med VGR avseende covid-
vaccination i fas 4. Det har tydligen kommit 
uppgifter från regionen om att läkare ska finnas 
”tillgänglig” vid vaccination. Vet ni vad detta 
kan tänkas innebära? Måste läkare finnas i 
samma lokal eller räcker det om läkare är 
tillgänglig per telefon? 

Svar: Att man vill ha läkare med beror på att 
man vill vara säker på att man klarar en allergisk 
reaktion (syrgas och adrenalin skall finnas enligt 
min region åtminstone) + att det kan vara bra 
med läkare om det kommer frågor om kunden 
skall våga ta vaccin. Om VGR har skrivit att det 
skall finnas läkare på plats kommer du inte 
undan detta. Skriver man tillgänglig räcker 
rimligen med telefonkontakt... 
 

Fråga: Man född 1973, hjärttransplanterad. 
Fått Prevenar 2015 och Pneumovax 2016. Bör 
han nu 5 år efter Pneumovax ta en ny dos, pat 
hade blivit uppmanad till detta 2016. 

Svar: Han anses säkert som högriskpatient med 
nedsatt immunförsvar och då är det bra med en 
booosterdos Penumovax. 
 

Fråga: Har en flicka född 2015 som har bott på 
Irland sedan födelsen, nu bosatt i Sverige. 
Familjen undrar nu om hon är vaccinerad enligt 
svenska barnhälsovårdsprogrammet. Har fått 3 
doser Prevenar 13, 3 st Meningococcal c, 3 st 
Infanrix Hexvax, 1 st M.M.R enligt program 
barnhälsovård på Irland. Är hon då full-
vaccinerad? 

Svar: Du kan läsa pärm 1 flik 7 för att se vad vi 
ger. Flickan har fått mer än vi ger eftersom vi 
ännu inte har meningokockvaccin i barnvacci-
nationsprogrammet. 
 

Fråga: Familj som skall resa till Burundi i juli 
4 veckor, barnet är då knappt 6 månader. Hur gör 
man med Stamaril med tanke på ålder? Skriver 
"exemption card"? Vet heller inte hur BVC 
tänker kring MPR, för då har vi ju verkligen ett 
problem om det dels ska gå 4 veckor mellan 
doser och dessutom Stamaril 10 dgr innan 
avresa. Likaså behöver ju även barnet 
malariaprofylax, väljer man då Lariam? Jag har 
på det hela taget avrått från resa helt och hållet. 

Svar: Burundi har 9 månaders åldersregler för 
gula febernvaccination. Är du riktigt på hugget 
kan du dessutom också skriva ett exemption card 
"too young" och specificera åldern. Ge MPR 2 
veckor före avresan så slipper man feber under 
själva resan. Lariam blir bra som profylax - se 
pärm 1 för dosering. 
 

Fråga 1: Satte PPD på två flickor 20/4 och 
planerade att vaccinera dem 23/4 men då var de 
sjuka. Behövs allt göras om igen till nästa 
tillfälle? Pappan sa att de inte kunde se någon 
reaktion på deras armar. 

Fråga 2: Får en remiss där föräldrarna är från 
Polen och de önskar BCG-vaccin då de har en 
bekant som känner någon med tuberkulos, lite 
luddigt. Skall detta barn ha vaccin? Polen är inte 
med på listan och det krävs ju att man umgås en 
del för att bli smittad. 

Svar 1+2: Inte fel att ge BCG om föräldrarna 
vill ha. Även om det är kort tid så skall du 
formellt upprepa PPD men i realiteten är det mkt 
sällsynt att en ny PPD-prövning skulle ge ett 
positivt resultat om pappan inte såg ngt. 


