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Kära läsare! 
Dags för en ny säsong! Och som tidigare är 
det covid-frågor som helt dominerar även om 
jag inte valt att publicera så många i Svar 
Igår. Hoppas på ett ökat diversifierat resande 
och dito frågor framåt hösten och vintern. 
 
När jag läser mina egna lakoniska svar märks 
effekten av att det är så många frågor. Det 
vore bättre att också ge en förklaring till mina 
svarsval men än så länge har jag inte hunnit 
med att höja ambitionsnivån. 
 
Lasse Lindqvist och jag har bestämt oss för 
att inte hålla någon uppföljningskurs i år. 
Skälen är till stor del samma som ovan - det 
skulle snarare bli en covid-kurs än en 
traditionell uppföljning.  
 
Och så har vi tagit beslutet att höstens två 
grundkurser (13-15 sept + 4-6 okt) blir de 
sista. Känns konstigt efter så många år men 
bättre att sluta innan man blir utbuad... Och 
än så länge finns enstaka platser kvar till 
båda kurserna. 
 
Fråga: Man född 1955 kommer för TBE-
vaccinering. Har i sitt vaccinationskort "TBE-
stämpel" ggr 3 1999. Gissar att det får ses som 
en grundvaccinering, står dock inte med vilket 
vaccin. Har sedan 2009 stämpel "TBE-inj" ggr 1. 
Sista stämplarna är inj Encepur ggr 2 år 2012. 
Ska denna man grundvaccineras helt på nytt med 
FSME Immun? Jag har gett honom en spruta 
idag och lovat återkomma hur fortsättningen ska 
se ut. 

Svar: Han klarar sig med en dos vart femte år i 
fortsättningen om han fick vaccinerna 1999 i 
Sverige. 
 

Fråga: Har en kund som jobbar med 
fladdermöss och skall ta rabiesvaccin. Rekom-
menderas dag 0, 7 samt 28. När ska dos 4 ges, ett 

år efter? Har ej möjlighet att kolla titrar genom 
sin arbetsgivare. 

Svar: Efter ett år blir bra. Sedan vart femte år 
eller hellre titrar. 
 

Fråga: Har en kund som ska resa till Kongo-
Kinshasa om några veckor. Kund tror sig tagit 
Lariam tidigare och önskar detta nu också med 
början en vecka innan avresa. Informerar kund 
om att man ska ta tabletterna 1 gång/vecka även 
under vistelsen samt 4 veckor efter utresa. Kund 
säger sig varit i kontakt med infektions-
mottagning på närmaste sjukhus som säger att 
det räcker med tabletter innan resan och efter 
resan. Låter ju heltokigt. Det ska väl vara 1 
g/vecka under vistelsen också? 

Svar: Har man tålt Lariam bra tidigare så räcker 
det om man börjar vid ankomsten + under tiden i 
Kongo. Halveringstiden är så lång att det 
sannolikt räcker med 2 veckor efter utresan men 
officiellt gäller 4 veckor. 
 

Fråga: Har en kund som ska åka till Malta med 
1-åriga barn. De har ej hunnit få MMR. Ska vi 
rekommendera det som "under särskilda 
omständigheter" eller avvakta tills de är 18 
månader? 

Svar: Eftersom man kan ge MMR fr.o.m. 12 
månader och räkna med den i programmet så är 
det enklast att ge dos 1 nu för att minska oron 
även om risken på Malta inte är särskilt mycket 
större än i Sverige. 
 

Fråga: Jag får ofta frågan från kunder som är i 
valet mellan snabbimmunisering och normaltakt 
gällande TBE-vaccination, om hur högt skyddet 
blir efter de två första doserna vid normaltakt? 

Svar: Marginell skillnad men till snabb-
vaccinationens fördel (0+30 jämfört med 
0+7+21). Mest nytta för de som fyllt 50 och som 
då får ett snabbare skydd till samma antal doser.  

 
Fråga: Man född -45 har fått följande doser av 
TBE: 2011: Dos 1     2011: Dos 2     2012: Dos 3 
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2015: Dos 4     2018: Dos 5. 
Mannen var alltså över 50 år när han började 
vaccinera sig mot TBE. Han undrar nu när han 
ska ta nästa dos. Vi bedömer dos 5 som en 
extrados och då betyder det att han ska ha sin 
egentliga femte dos nu. Tycker du annorlunda? 

Svar: Förstår hur du tänker. Vi har hittills 
bestämt oss för att extradosen gäller t.o.m. dos 4. 
Efter dos 5 (som han har fått) har han nått sin 
toppnivå och kan använda femårsintervall. 
 

Fråga: Har en pat som efter covidvaccinering 
Pfizer reagerade med svullnadskänsla i hals och 
pirrande känsla i läppar. Erhöll antihistamin och 
kortison. Pat har astma i botten och efter en 
inhalation kändes det bättre. Observerades i 4 h 
på mottagningen. Skickade en remiss till 
allergikonsultation St Göran och enligt dem ser 
de inga hinder i att ta dos 2, dock på NT-sjukhus. 
När jag skulle ringa upp pat och informera om 
detta talade hon om att hon fortfarande har 
besvär med "domningskänsla" i hö öra och kind 
som kommer och går. Hon förklarar det som i 
princip halva ansiktet. Hur ser ni ang dos 2, på 
sjukhus? 

Svar: Om allergologen tar ansvar och ger 
vaccinet så är det OK för min del. 
 

Fråga: Vet du någonting om vaccinet 
Vaxchora1? Är det likvärdigt med Dukoral? Har 
fått den frågan från en kund som ska åka från LA 
och de har Vaxchora1 som alternativ. 
Svar: Nja, Vaxchora är ett levande försvagat 
vaccin som bara ger skydd mot kolera. Då är det 
likvärdigt med Dukoral. Men du får ingen 
ETEC-effekt... 
 

Fråga: Om en patient fått fästing för en vecka 
sedan och är ovaccinerad, skulle han få någon 
skyddseffekt av att vaccinera sig idag (alltså för 
det en vecka gamla ev smittillfället)? 

Svar: Nej tyvärr är det försent men det kan ju 
komma fler fästingar... 
 

Fråga: Har en familj som ska bo i Brasilien i 
flera år. Samtliga familjemedlemmar är vaccine-
rade mot gula febern 2009. Hade du gett dem ett 
intyg om att Stamaril ger ett livslångt skydd enl 
WHO? 

Svar: Ja gärna för att minska kundens oro även 
om Brasilien så vitt jag vet accepterar livslångt 
skydd... 
 

Fråga: Idag när vi kommer till arbetsplatsen så 
har vårt kylskåp stått öppet i cirka 12 h och visar 
15 grader... I kylskåpet har vi haft vaccin 
Rotarix, Hexion och Synflorix som ska förvaras i 
2-8 grader. Går de här vaccinen att använda eller 
är de helt körda? 

Svar: Alla dessa vacciner har en hålllbarhet i 
rumstemperatur på minst 1 vecka och kan 
användas. 
 

Svar på förra månadens fall: 
”Vi har en kundanställd född 1989 i 

Afghanistan. Hon kom hit för 20 år sedan. Nu 

ska hon arbeta som sjuksköterska. Hon vet inte 

vad hon har fått för vacciner i barndomen. Hur 

tänker du kring mässling? Kan hon ha fått 

vaccin i Afghanistan mot det eller ges det två 

doser via skolhälsovården när hon kommit till 

Sverige i så hög ålder? Hon kanske har haft 

infektionen innan hon lämnade Afghanistan men 

hon vet inte.” 

Svar: Oklart hur hon har mässlingvaccinerats. 
Eftersom man kan ge hur många doser som helst 
är det enklast att ge henne två doser. Gärna 5 års 
mellanrum... 
 
Månadens fall: 
Fråga: Jag har en mor som säger att sonen är 
äggallergiker och att han inte kan äta ägg då han 
reagerar kraftigt. Ska man undvika att ge TBE-
vaccin överhuvud taget? 


