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Alla läsare önskas förstås välkomna tillbaka
efter semestern! Också Svar Igår har haft en
sådan – riktigt angenäm dessutom.
Här hemma har det inte hänt så mycket men
mässlingsvaccination har varit ett ständigt återkommande ämne i inkorgen. Smittskyddsinstitutet har gått ut med bra information om
immunitetsläget (Bra = stämmer till stor del med
vad Svar Igår själv tycker ). Enda skillnaden
har gällt hur gammal man skall vara för att anses
immun där SMI har valt ett tidigare födelseår för
att vara ännu mer säker på att vederbörande har
haft naturlig infektion. Nu gäller att de som är
födda 1960 eller tidigare har haft mässling. Är
man född mellan 1961-69 har man med stor
sannolikhet haft mässling men enstaka individer
kan ha undgått smitta och behöver då 2 doser
vaccin. Frågan är hur tätt dessa skall ges. Den
andra dosen är mer till för att försöka skydda den
mycket lilla andel som av någon anledning inte
svarade på den första dosen och Svar Igår
föredrar att man väntar flera år med dos 2 för att
dra nytta av den boostereffekt man då kan uppnå
(ger man efter 2 månader är boostereffekten
blygsam). Är man född 1970-1980 har så gott
som alla fått en dos vid 12 års ålder i skolan och
många har dessutom fått monovalent vaccin som
barn. Men en dos skadar inte. Är man född 1981
eller senare har man fått 2 doser och behöver
inget mer.
Fråga: Har det ändrats något avseende rekommendationer avseende Lariam vid dykning? Har
två personer som tidigare har ätit Lariam utan
biverkningar och som i höst ska ut och resa igen
med bl a dykplaner. Hur gör du med dem som är
grundimmuniserade med Green Cross och nu ska
ut igen? En dos Ixiaro eller följer du företagets
rekommendation att börja om?

Svar: Inget ändrat om Lariam och dykning men
har man inte haft några biverkningar tidigare så
bör det gå bra igen. Än så länge nöjer jag mig
med en dos Ixiaro som booster. (Här kan Svar
Igår lägga till att det ”gamla” vaccinet (KGCC)
har varit slut under en tid och då har Svar Igår
också gett Ixiaro till barn (off label). Barn som
inte fyllt 6 år har fått halv dos. Nu finns åter
KGCC att beställa från Baxter och därmed kan
de som inte vill föregå en formell barnindikation
för Ixiaro åter ge KGCC).
Fråga: Vad gäller med Encepur i dagsläget?
SBL säger att det är från ålder 49 som det gäller
för att boosterdoserna skall vara vart tredje år
och inte vart femte längre. Tidigare var det ju
boosterdos vart femte år om man är grundvaccinerad innan 60 års ålder och om man är
grundvaccinerad över 60 år, boosterdos vart
tredje år.
Svar: Lasse Lindqvist och jag har inte ändrat ngt.
Vi rekommenderar 5-årsintervall om man har
börjat vaccinera sig med de första fyra doserna
innan man fyllt 60 - oavsett om det är Encepur
eller FSME-immun.
Fråga: Hur gör man när barn ska åka
utomlands för minst 1 år, t ex Kina och Afrika.
När ger du Priorixspruta två? Jag har gett barn
födda 2005 eftersom de fyller sex eller har fyllt
och kommer att vara borta minst 1 år. Men ska
man ge även de som är födda 2006 den? Hur
resonerar du? Det skulle vara intressant att höra?
Svar: Inte fel som du gjort. Vi har ju tidigarelagt
dos 2 av Priorix till 5-6 år och därför är det helt
OK. Hade vi haft kvar det gamla schemat med
att ge dos 2 vid 12 års ålder hade jag inte gett
någon ny dos.
Fråga: Jag har ett utländskt barn på BVC som
inte fick Infanrix-hexa vid 3 mån. ålder. Fick
vaccin utan hepatit B. Vid dos 2 vid 5 mån.
vaccinerades barnet med Infanrix-hexa. Hur ska
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barnet få bästa skydd? Komplettera annat
vaccin?
Svar: Ge en dos hepatit B vid 6 månader och en
dos Infanrix-hexa vid 12 månader.
Fråga: Hade en kvinna här idag som planerar
att bli gravid (II) men ska först ha MPR. Hur
länge efter vaccineringen måste hon vänta? Hon
ställde också frågan om hennes barn hemma kan
smittas då hon tar MPR? Barnet har ännu inte
fått MPR men ska få det om cirka 2 veckor.
Svar: Att vänta en månad efter MPR innan hon
försöker bli gravid räcker med råge! MPR
smittar inte mellan individer.
Fråga: En fundering… Två barn -07 och -04
vill vaccinera sig för TBE samt hepatit A+B.
Åker utomlands om lite drygt en månad. Enl
FASS: Endast samtidig administrering av
Twinrix Paediatric och Cervarix har studerats.
Det rekommenderas därför att andra vacciner än
Cervarix inte ges samtidigt med Twinrix
Paediatric. Innebär detta att vi inte kan ge
vaccinerna samtidigt?
Svar: Finns ingen anledning att tro att det inte
skulle fungera. Fabrikanter behöver friskriva sig
från så mycket som möjligt (man har inte
studerat just detta och då vågar man inte
acceptera det...).

första hand be honom ta kinesiskt vaccin
(levande försvagat - 1 dos) när han kommer
fram.
Svar på månadens fall:
Fråga från kollega: ”Jag ska vaccinera en 11
årig tjej som ska åka på CISV-läger till
Brasilien, en by utanför Sao Paulo (Sao Jose dos
Campos). Föräldrarna är tveksamma inför Gula
febern-vaccination. Det är många barn från
trakten som ska åka dit, de flesta är rekommenderade att ta vaccinet men olika bud från
olika vaccinationscentraler. Jag är själv tveksam
till att det behövs och ber därför dig om råd.
Lägret varar i cirka 1 månad”.
För mig är det inte endemiskt område idag och
hon kommer inte att avkrävas vaccin om det
vore idag. Å andra sidan är hon ung och risken
för biverkningar synnerligen låg och hon kanske
vill åka in i landet under så pass lång tid som en
månad och det kan hon inte utan vaccin....
Månadens fall:
En frisk tjej som är 25 år som ska genomgå IVF
och har tagit prov på om hon har antikroppar för
röda hund och resultatet var oklart. Blev ombedd
på att vaccinera sig mot detta. Finns röda hund
som enskilt vaccin?

Fråga: Hur lång tid (1 vecka - 2 veckor...) från
inj till skydd mot sjukdomen, när det gäller
"mässlingsprutan". Alltså, "när i tid" kan pat
känna sig säker att åka utomlands och inte få
mässlingen efter mässlingsprutan?
Svar: Skyddet kommer relativt snabbt med debut
efter cirka 1 vecka. Betydande skydd efter 2-3
veckor. Blir så bra som möjligt efter 4-6
veckor...
Fråga: Har en kille/pat född 1990 som skall
resa till Kina som student och vistas mest i storstad under ett år. Han har fått Hepatit A+B
färdigt, Dukoral och Typhim. Undrar hur stor
risken för JE är? Och nu är det 15 dagar till
avresa så han hinner inte få två doser. Hur skall
jag råda pat i detta ärende?
Svar: Risken i stadsmiljö är förstås mycket låg
men han skall vara där ett helt år. Jag skulle i
Infektionskliniken  Mälarsjukhuset  631 88 ESKILSTUNA
 Fax 016 - 10 35 19 
 E-mail: lars.rombo@dll.se 
 Redaktionsassistent 016 - 10 35 40 
 Prenumerationsservice 08 – 505 933 60 

