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Kära läsare! 
Så har den sista tre dagarskursen passerat 
med rekortstort antal deltagare. Även om det 
känns tomt att lämna efter mer än 30 år av 
kurser så är det rätt beslut. Kursen har vuxit 
oss över huvudet och det har varit allt svårare 
att hinna med, särskilt som vi försökt ha kvar 
ambitionsnivån när tillgänglig tid minskat i 
och med fler vacciner och mer information 
om var och en av dessa.  
 
Om det blir någon annan form av kurser i 
framtiden vet vi inte men någon endags-
uppföljningskurs i höst är inte planerad. 
 
Fråga: Vi har en familj, 2 vuxna och 3 barn 

som ska bege sig till Tanzania och Zanzibar 2 
veckor, bl a safari. Vi tänkte inte ge dem gula 
febern-vaccin då det inte är nödvändigt för denna 
typ av resa, de mellanlandar i Doha. Endast 
malariaprofylax i Tanzania. Tänker vi rätt? 
Känns länge sedan man "pratade" Afrika-resor... 

Svar: Ja du har tänkt rätt. Tullen i Zanzibar kan 

vara besvärlig men rätten står på besökarnas 
sida. 
 

Fråga: Om ett barn har en äggallergi och 

föräldrarna ändå vill vaccinera barnet mot TBE 
trots riskerna, vart hänvisar jag då dessa? 
Barnmottagningen? Infektionskliniken? Finns 
det något annat specifikt nummer/plats? De 
måste ju vaccineras på en plats där det finns 
beredskap för ev. reaktion... (ej vårdcentral). 

Svar: Nja, TBE-vaccin är inte gjort på ägg utan 

på kycklingembryo så "vanlig" äggallergi hindrar 
inte vaccination i primärvård. Fortfarande är 
tidigare anafylaktisk chock av ägg en 
kontraindikation. 
 

Fråga: Har en kund som vill vaccinera sig med 
Shingrix. Kunden har nu behandling för bältros 
sedan ett par dagar tillbaka. När kan jag 
vaccinera? 

Svar: Tidigast när blåsorna har torkat - ofta 
säger jag två månader efter symptomdebut för att 
immunsystemet skall ha gjort sitt. 
 

Fråga: Pat född -72 fick vaccin Pfizer, satt 
kvar i 15 min efter vaccinet för observation. På 
väg hem i bilen (cirka 30 min efter 
vaccinationen) började det sticka i fingrar och 
fötter. Pat fick tunnelseende varpå han stannade 
bilen och hoppade in i baksätet och svimmade. 
Var avsvimmad i cirka 1 h. Besökte akuten 
dagen efter där de bara kunde se att han hade 
högt blodtryck och läkaren påstod att pat 
säkerligen var spruträdd. Ingen vidare under-
sökning gjordes. När pat var liten så reagerade 
han efter att ha tagit Treo (minns inte hur han 
reagerade). Han hade varit ute och festat hårt 
kvällen innan och fick vaccin 09.15 dagen efter. 
Kan vi ge pat dos 2? 

Svar: Ja med sedvanlig observation 15 min 
efteråt. (Förläng till 30 minuter om kunden vill). 
 

Fråga: Vi har vaccinerat en kvinna född -57 
med första dosen Shingrix mån 27/9. Hon 
reagerade på lör 2/10 med rodnad över 
insticksstället, ej klåda, värmeökad, svullnad. 
Även viss svullnad i ansiktet, läppar. Hon sökte 
på akuten och blev insatt på antihistamin och 
kortison. Det hela har lugnat sig men fortfarande 
något svullet och rodnat. Hon har allergi mot PC, 
mögel, citronsyra. Kan detta vara av vaccinet så 
långt efter? Ska vi avvakta med dos 2? 

Svar: Sannolikt med vaccinreaktion trots tiden 
eftersom reaktionen sammanföll med stick-
stället. Dock är det är två månaders intervall till 
dos 2 som är bra för maximalt titersvar. Jag 
skulle tro att hon är besvärsfri då och därför ge 
dos 2. 
 

Fråga: Har en fråga angående covidvaccina-
tion, antar att du får en del av detta. Nu ska vi ju 
ge 80+ dos 3 och vi har fått till oss vi alltid ska 
ge dos 3 med Pfizer-vaccin. Vet du varför? Har 
nämligen fått höra av kollegor att Moderna har 
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mer biverkningar, även att det är ett starkare 
vaccin. Vet du om det stämmer? 

Svar: Ja det finns tre gånger så mycket antigen 
i Modernas vaccin - därför gärna Pfizer som 
booster för de flesta. 
 

Fråga 1: Vattkoppor och bältros: Har man 
kunnat se att det finns en risk att få bältros efter 
vaccinering mot vattkoppor och i så fall hur stor 
är risken i jämförelse med de som har haft 
vattkoppor? Undrar även om det finns några bra 
artiklar kring ämnet, vore intressant att läsa. 

Fråga 2: Allergi mot antibiotika: Vi frågar ju 
ofta kring allergi mot antibiotika vid vaccinering. 
Visst är det framför allt allergi mot neomycin 
som skulle kunna vara en kontraindikation när 
det gäller allergi mot antibiotika? Och i så fall 
hur kan kund reagera vid vaccinering med vaccin 
som innehåller neomycin? Är det enbart lokalt 
på huden eller även andra allvarligare allergiska 
reaktioner? 

Fråga 3: Hemofili: Vi pratade ju även om 
hemofili igår och du sa att det oftast är OK att ge 
vaccin till dessa så länge de tagit sin medicin. I 
dessa fall, ska vaccinet ges som vanligt 
intramuskulärt eller bör det istället ges 
subkutant? 

Svar 1: Vattkoppsvaccin som ges före vatt-
koppor minskar risken för bältros i och med att 
det då blir ett försvagat virus som läggs latent i 
dorsalganglierna istället för "vilt" virus. 

Svar 2: Neomycin används i praktiken inte alls 
och även om man i teorin skulle kunna se samma 
biverkningar som vid annan allergi så har det 
aldrig blivit ett problem. Att vi frågar efter 
neomycinallergi är alltså ett exempel på att vi är 
onödigt försiktiga. 

Svar 3: Intressant fråga där det borde vara OK 
att ge intramuskulärt men där rekommen-
dationerna inte har hängt med. Individuell 
kontakt med behandlande läkare är nog ett 
måste... 
 

Fråga: Har en kund med diagnostiserad RA, 
behandlas med Salazopyrin men mår bra och 
säger att det snart ska trappas ut. OK att ge 
avdödade vacciner, Engerix B, Menveo, Ducoral 
och Typhim Vi? Tänker att det borde vara det 
men vill ändå stämma av. 

Svar: Ja, helt OK. 
 

Fråga: Har en kund som nu i september ger sig 
iväg för att cykla från Sverige till Sydafrika. 
Förutom sedvanliga vaccinationer och malaria-
profylax torde han behöva ha med sig en del 
läkemedel för säkerhets skull, speciellt när han 
tar sig ner genom Afrika. Val av transportmedel 
innebär ju en viss begränsning avseende hur 
mycket han kan ha med sig. Det jag tänker mig 
att han behöver få recept på är en adrenalin-
penna, 1-2 fp Betapred, 1-2 fp Ciproxin, 1 fp 
Doxyferm, 1 fp Heracillin, därutöver receptfria 
Clarityn, Daktacort mm. Tycker du att det 
behövs något mer och i så fall vad? 

Svar: Helt vettlöst projekt som jag ser det men 
det hjälper ju inte. Via Väst- eller Östafrika 
eftersom det knappast går att cykla genom 
Sahara? Hoppas på öst där det är färre länder att 
besöka. Bara att få fram visum för alla länder är 
en prestation. Dina läkemedel kan säkert komma 
till nytta men bör användas med omdöme - 
försök uppmuntra kontakt med (bra!) sjukvård. 
Tillägg: Och glöm inte malariaprofylaxen! 
 

Fråga: Har hittills varit kritisk till pneumo-
kockvaccin som ska "hjälpa mot covid", 
troligtvis för att ja, det gör ju inte det. Men hörde 
att det kommit någon liten rapport om att 
pneumokockvaccin (då endast Prevenar13) 
eventuellt kunde leda till någon form av skydd 
mot/minska risk för försämring av sekundär-
infektion med pneumokocker vid covid-19. Har 
du hört något om denna påstådda rapport/studie? 

Svar: Ja, jag har läst den och det finns en viss 
skyddseffekt mot bakteriella pneumokock-
komplikationer men risken är ju låg... 
 
Försenat svar på tidigare månadens fall:  
”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?” 

Svar: Nej bara om hen haft en anafylaktisk 
reaktion och då bara via remiss till allergolog/ 
barnklinik som får ge dosen. 


