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Kära läsare! 
Som ni ser i dagens nummer har 
reserelaterade frågor också börjat dyka upp 
vilket gläder  mig alldeles särskilt, nu kan 
också kursen vaccinationer och resemedicin 
göra sig förtjänt av sitt namn. I dagarna hålls 
den sista 3 dagarskursen med den titeln  i min 
och Lasse Lindquists regi. Känns konstigt 
men också skönt att minska vardagsstressen.  
 
Fråga: Har en tjej född 1996 som kommer att 
resa utomlands, nu först Mexico och sedan så 
småningom till asiatiska länder. Hon undrar ang 
vaccinationer. En fråga är om hur vi ska göra 
med Japansk encefalit vaccin? Hon har tagit två 
doser 2015. Hur är antikroppssvar om vi ger 
henne en dos nu? och sedan boosterdos om 1-2 
år? är det rimligt att göra så? 
En annan kvinna född 1979 har tre doser av det 
gamla JE vaccinet 2006. Hur gör vi med vidare 
vaccinering? Hon ska till Nepal och vandra i 
Berg. 

Svar: Om du ger henne dos 3 av JE vaccin så 
får hon skydd i 10 år - då behövs ingen 
boosterdos om 1-2 år. Men om hon inte vet när 
hon skall resa till JE länder är det väl bättre att 
vänta med dos 3. 
Ingen risk för JE om man bergsvandrar i Nepal 
men skall hon vistas på lägre höjder också så kan 
hon få en tredje dos, nu med ixiaro. Det gamla 
vaccinet var lika effektivt som ixiaro så det 
räcker med en dos. 
 

Fråga: Har en kvinna som är vaccinerad för 
Covid med en dos. Hon visste ej att hon var 
gravid och undrar nu när hon kan ta dos nr 2, hon 
är i graviditetsvecka 11. 

Svar: Samma intervall som om hon inte varit 
gravid. Följ folkhälsans rekommendation för 
ickegravida. 
 

Fråga: En flicka som är  2 år och 8 mån och 
som inte följer vaccinationsprogrammet pga 

föräldrars önskan/skepsis mot vaccin. Hon har 
fått Tetanol Pur x2 , senast runt 1 års ålder. Det 
har varit svårt att få tag på detta på licens. Kan vi 
ge DiTeBooster i fulldos till henne? Enl FASS 
från 5 år. 

Svar: Du kan ge diTebooster i fulldos eftersom 
antigenmängden  bara är hälften av den vanliga 
så fulldos passar barn precis. Tillägg: som 
vanligt kan inte fabrikanten rekommendera 
användning i åldrar där man inte har egna 
studier, därav åldersgränsen 5 år. 
 

Fråga: Det förekommer många olika uppgifter 
om hur långt intervall det ska vara mellan de två 
doserna vattkoppsvaccin. 4-6 veckor verkar vara 
den absolut lägsta gränsen men vilket är det 
optimala intervallet så att man dels får så god 
effekt som möjligt av vaccinet på sikt men inte 
heller för långt intervall emellan för att minska 
risken att insjukna mellan de två doserna? 

Svar: Vuxna 2 mån,  barn gärna lite längre, 6-
12 mån för att få ett så bra boostersvar som 
möjligt. Tillägg: också här är det olika i olika 
länder med USA som längst intervall cirka 3 år. 
 

Fråga: Hur länge skall det gå från utläkt 
bältrosinfektion tills vaccinering med Shingirix? 
Jag har en anteckning om ca 1 år, stämmer det? 

Svar: Beror på vem (och vilket land) du frågar. 
För min del räcker det med 2 månader. 
 

Fråga: Behövs malariaprofylax vid resa till 
Brasilien? Kunden kommer att befinna sig i 
djungelmiljö men i området i närheten av Sao 
paolo och Rio. Är grönt på malariakartan. Borde 
jag tänka malariaprofylax ändå för att det är 
djungelmiljö? 

Svar: Mycket sällsynt att jag skriver ut 
läkemedelsprofylax överhuvudtaget mot malaria 
för Brasilien. Hur länge skall han vara i 
"djungel" och vad skall han göra där? 

Tilläggsinformation: Han skall vara där 2 
veckor men bara dagtid. 
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Slutsvar: Visst kan det vara en teoretisk risk 
för malaria men den är så låg med denna vistelse  
att jag hellre ser "söka sjukvård vid feber". 
Tillägg: Hjärnsläpp av mig som inte har någon 
malariakarta som är grön vilket slarvigt nog fick 
mig att tro att det fanns en låg risk.  Reserådets 
kartor i samma område är vita = ingen risk och 
därmed ingen anledning till malariaprofylax. 
 

Fråga: Hur är det med doserna gällande 
Rabipur? I FASS står det totalt 3 doser med 
intervall dag 0+7+21 och i din pärm från 2019 
står det totalt två doser, dag 0+7. 

Svar: Tre doser är bara aktuellt om man inte vet 
när man blir exponerad, ex veterinärer eller 
fladdermössforskare. 
 

Fråga: Jag gav den första dosen av 
Shingrixvaccin till en man som är född 1945 den 
15/9. Han drabbades tyvärr av Bältros 2 dagar 
efter vaccinationen. Jag undrar om han ska vänta 
med sin andra dos? I så fall hur länge? 

Svar: Tråkigt att höra. Nu har han både fått dos 
1 och boostrat immunsvaret med aktuell bältros.  
Inga studier finns om detta. Jag skulle vänta 6 
månader med dos 2. Tillägg: Man kan ju tror att 
en attack av bältros boostrar immunsvaret så bra 
att vaccin inte behövs men en dos ger betydligt 
sämre svar än två doser och här väljer jag därför 
att fortsätta med dos 2. 
 

Fråga: TBE-vaccination nr 1 med Encepur 
Barn 0,25 ml till 2-årigt barn. Barnet fick två 
dagar efter vaccination nässelutslag på samma 
arm som han tog vaccinationsdosen, utslagen 
kom på arm nedanför armbågen.  Utslagen 
varade lite mer än en vecka och kliade väldigt 
mycket. Så mycket att han kliade hål på dem och 
de började blöda lite smått. I övrigt inga symtom. 
Ska detta barn fortsätta TBE-vaccination? eller 
ska man rekommendera att dom väntar tills han 
blir lite äldre? 

Svar: Jag skulle inte våga ge ngn mer dos 
eftersom utslagen kliade. Här rekommenderas 
remiss allergolog som får bestämma. 
 

Fråga: Jag har en tjej som är född i Kosovo o 
kom till Sverige som tonåring. Hon jobbar nu på 

migrationsverket och träffar många olika 
nationaliteter. 
Jag har tänkt ge henne följande: 
- MPR 
- Hepatit A och B 
- Polio, stelkramp och difteri 
 
Problemet är att hon är född under kriget och 
varken hennes föräldrar eller hon vet om och i så 
fall vilka barnvaccinationer hon fått. Skolan hon 
kom till i Sverige finns inte längre och hon vet 
inte själv om hon fått några vaccin i Sverige. 

Svar: Inte lätt men hennes mor borde väl veta 
något - åtminstone spädbarnsvaccinerna. Du kan 
kolla titer mot stelkramp för att få en vägledning. 
Har hon inga titrar är hon  förmodligen helt 
ovaccinerad och då ger du tre doser DTP-polio, i 
annat fall räcker det med en booster. Tillägg: Ok 
att ge MPR och hepatit A+B. 

 
Fråga: Kan TBE ges mellan 
Humirainjektioner? 

Svar: Ja du har ju inget val. Beroende på hur 
ofta Humira ges (oftast 2 veckors intervall)  så 
försöker man ge vaccin c:a 2 veckor före nästa 
dos om tiden tillåter och det går sällan med 
Humira. Annars blir det som det blir. 
Skyddseffekten av TBE vaccin blir sämre men 
man kan ge en extra dos  som om kunden är 50+ 
Tillägg: Standardintervall för Humira är just två 
veckor och då spelar det ingen större roll när 
vaccinet ges. 


