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Nr 351, utskrivet v 24 2021 
 
Kära läsare! 
Under de tre(!) decennier som Lasse L och jag 
har hållit kurser i vaccinologi och resemedicin 
har kursmaterialet hela tiden ökat och 
kurstiden förlängts. Den aktuella tredagars-
kursen är ansträngande både för oss och för 
åhörarna med mycket långa dagar och ändå 
en tidspress. Vi är därför överens om att 
höstens två kurser blir de sista med nu-
varande upplägg. Kursen 13-15 sept är 
fullbokad sedan länge men kursen 4-6 okt kan 
bokas via Reserådets hemsida. Vi hoppas 
dessutom på att kunna ordna en sedvanlig 
uppföljningskurs där kursdeltagarna träffas 
fysiskt på Finlandshuset i Stockholm en 
lördag i slutet av oktober men detta förut-
sätter bland annat att nuvarande begräns-
ningar med antal deltagare inte längre är 
aktuella. 
 
Detta blir sista numret före vårt traditionella 
sommarupphåll - nästa nummer följer i mitten av 
augusti. 
 
Fråga: En kvinna vaccinerade sig för fem år 
sedan med trivalent boostervaccin under en 
graviditet. Hon ringde nu oss och frågade om 
hon borde ta vaccinet igen för att även skydda 
detta barn. Då det endast var fem år sedan hon 
tog vaccinet, och hon därmed bör ha kvar 
antikroppar (samt vad jag förstår är risken för 
feber högre vid kort intervall mellan revacci-
neringar av just detta vaccin), så informerade jag 
kvinnan att hon inte behövde ta sprutan igen. 
Men då kom min fundering: Är det endast om 
kvinnan vaccinerar sig UNDER graviditeten som 
antikroppar förs över från placenta till barnet, 
eller är det även när kvinnan har kvar 
antikroppar från tidigare vaccinering som barnet 
skyddas? 

Svar: Antikroppar sjunker ganska fort efter 
pertussisvaccin och i USA vaccinerar man vid 
varje graviditet, vecka 26-36 helst... 
 

Fråga: Jag har en patient som efter 11 dagar 
efter covidvaccinet Vaxzevria (AstraZeneca) 
reagerade med en fullständig orkeslöshet och 
kunde inte stiga upp utan blev sängliggandes 
från kl 6.00 till 15.00 då hon tog ett blodtryck 
som visade 91/62 med puls 94 (patientens 
normalvärde är 145/80 puls 75). Patienten är 
starkt misstänksam mot att ta Vaxzevria som dos 
2. Anser ni att patienten bör ta Comirnaty Pfizer 
BionTech som dos 2 istället? 

Svar: Mycket osannolikt med samband 
Vaxzevria och reaktion men kunden vill nog inte 
ha dos 2 av samma vaccin. Då passar mRNA-
vacciner bra. Tillägg: Eftersom en biverkan av 
vaccinet är så osannolik och det inte finns en 
möjlighet för den som vill ha vaccn att själv 
välja så väljer en mycket kunnig kollega till Svar 
Igår att ge dos 2 av Vaxcevria eller låta patienten 
avstå… 
 

Fråga: Vi har en man som skall åka till en liten 
kustö i Panama tre veckor i augusti för att vara 
med i ett TV-program. Tropiskt klimat där de får 
fånga/jaga sin egen mat. Han har sedan tidigare 
två doser Twinrix 2008 + en dos 2013, diTe 
Booster 2008, tre doser Verorab rabies 2013, två 
doser Ixiaro 2013, två dos Dukoral 2013, 
Menveo 2013, Imovax Polio 2013 (dos 5) och 
Vivotif 2013. Vi tänkte boostra med en dos 
Rabipur, Vivotif, Dukoral 2 dos... men vad anser 
du om vaccin mot gula febern och malaria-
profylax? 

Svar: Märklig sysselsättning och svårt att svara 
på vad som behövs (ön ligger precis i höjd med 
Panamakanalen). Gula febern-vaccin ser jag som 
nödvändigt för att undvika trassel när han skall 
stanna så länge och vara i myggtätt område. 
Sannolikt bara mikroskopisk risk för malaria i 
och med att det är så lite befolkning. Jag har inte 
fått fram om det är klorokinresistens eller inte. 
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Bäst är nog att be honom kolla med arrangören 
som kan ta reda på svaret. 
 

Fråga: 76-årig kvinna erhållit dos 1 mot covid-
19 med Astra Zenecas vaccin. Drygt 1,5 vecka 
efter vaccinationen utvecklat domningar i höger 
kroppshalva. Beskriver att det känns som om 
hon har fått en bedövningsspruta i halva ansiktet, 
arm, ben och fot. Inget hon sökte för akut 
eftersom hon inte var orolig, då hon faktiskt har 
haft exakt samma reaktion efter föregående 
svininfluensavaccination 2010. Då satt besvären 
i under flera veckor, utreddes hos privat neurolog 
utan att man fann någonting avvikande. 
Symtomen vek spontant. Har nu undersökts på 
akutmottagning och är friad därifrån. Dom-
ningarna höll denna gång i cirka 2,5 veckor, 
patienten är nu symtomfri. Enligt journalen har 
hon inte mottagit andra vaccinationer sedan 
2010. Frågan är om ni anser att pat bör erbjudas 
en dos 2 med Astra Zenecas vaccin, om hon 
istället bör erbjudas Pfizer/Moderna eller om 
man helt ska avstå från att ge henne en dos två?  

Svar: Jag har presenterat frågan för två kollegor 

som jag tror mycket på. En svarade OK att ge 
dos 2 med Astras vaccin, den andre att man 
skulle avstå helt. Min kompromiss är att 
rekommendera mRNA-vaccin istället. 
 

Fråga: Hade precis en kund som sa att 
sjuksköterskan som vaccinerat honom med 
covid-19 tidigare hade sagt till honom att ta 
vaccinet i högerarmen på grund av att man ville 
ta vaccinet så långt ifrån hjärtat som möjligt. 
Tyckte det lät helknasigt och något jag aldrig 
hört förut. Han hade diabetes typ 1 i botten med 
sensor och pump på varsin sida, om det påverkar 
utfallet av varför hon skulle sagt detta. 

Svar: Nej, detta med avstånd till hjärtat är nytt 
för mig:-). 
 

Fråga: En kvinna född -83 som skulle ha 

FSME-vaccin dos 3 idag. Dos 2 togs i maj 2020 
och hon hade efter vaccinationen ont i nacken i 
två veckor och därefter var hon yr hela 
sommaren. Noterade svårighet att fokusera 
blicken vid något tillfälle. Detta tog några 
månader sammanlagt. Hur ser du på fort-
sättningen av vaccinationen. Ge det eller inte? 

Svar: Kan vara en känd men sällsynt biverkan 

av vaccinet. Jag vågar inte rekommendera vaccin 
men vidarebefordrar till min guru så får vi se. 
 

Fråga: Vi har flera kunder som ska resa till 
Brasilien efter sommaren. Tycker det är lite 
lurigt hur man ska tänka med gula febern-
vaccinationen. Vet ju att riktlinjerna är en vecka 
mellan covid-vaccin och andra vacciner, men 
känns inte helt bra med detta vaccin eftersom 
båda kan ge en del biverkningar. Hur tycker ni 
man ska tänka? Bör det gå något antal veckor 
mellan covid-vaccin och vaccination? 

Svar: Håller med men det är som det är med en 
veckas intervall som minimum om du följer 
Folkhälsans regler. Tillägg: I USA och Finland 
har man inga intervallregler. 
 

Fråga: Ung kvinna 30 år, som för två år sedan 
hade svår bältros med hög feber, över 39 grader 
och utbredda blåsor. Tog ingen medicin då. Nu 
tagit upp frågan om vaccinering. Kan hon antas 
vara långvarigt immun? Om vaccin, vilket 
föredras? 

Svar: Risken för ny attack beror inte på 
svårighetsgraden av hennes tidigare bältros. 
Shingrix ger bättre och mer långvarigt skydd 
men är betydligt dyrare. 
 

Fråga: Önskar bara ett förtydligande ang 

extradosen vid ålder +50. Om man är grund-
vaccinerad (minst 3 doser t ex) innan man fyllt 
50, ska man ändå ta en extrados då när man 
passerat 50? Vi har t ex ett par här som var under 
50 när de tog sina fyra första doser, med dos 4 
tagen 2011. Idag dos 5. Måste vi då ge en 
extrados om 2 mån? Och om det är så, så ska 
alltså alla ta en extrados efter 50? 

Svar: Nej, har man tagit tre doser före 50 ges 

ingen extra. 
 

Fråga: Har en bekant 55 år gammal, frisk som 
har fått covid-vaccin Sinopharm 2 doser, sista 
dosen 18/2 2021 (bor utomlands del av året). Nu 
är hon i Sverige och undrar om hon kan ta en dos 
covid-vaccin här, t ex Pfizers? 

Svar: Borde inte behövas. 
 


