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Som alla läsare märker är fokus för detta
utskick snarare Reserådet än Svar Igår.
Problemen med när vaccin mot gula febern
skall ges gör Svar Igår kraftigt irriterad men
vad hjälper det…
Vi får leva med otillräcklig information en tid
framåt och så länge vi inte vet bättre kommer
Svar Igår att rekommendera vaccin för ett
antal länder som inte innefattas i vad som
står att läsa i WHO International Health eller
CDCs yellow book. Vi får hoppas att det inte
blir flera år framåt…
Fråga: Tycker du att man kan ge GF-vaccin
resp Vivotif till pat som står på Salazopyrin?
Svar: Det är OK att ge tycker jag.
Fråga: Det kommer in en man som ska resa till
Malawi 26/9. Har ej bokat biljett ännu men tror
sig mellanlanda i typ Kenya! Skall arbeta med
olika projekt i cirka 2 månader - mest i stadsmiljö men lite utflykter i övrigt. Har rest mkt och
är välvaccinerad. Med tanke på ålder och ev
mellanlandning i Kenya tänkte jag ge honom en
dos Stamaril så han kan resa 10 år framåt.
Hepatit A o B har han. Fick Typhim 2008 tänkte fylla på den men jag använder Vivotif,
men det är väl inget problem? Står att han har
fått "meningokock" 1992. Det är ju ingen risk
här så den struntar jag i. Jap Encephalit har han
också fått dos 3 2005. Det behövs ju inte heller
här men om han åker ngn annanstans där det
behövs - skulle jag kunna ge honom en Ixiaro
då? Malarone ska han förstås få.
Svar: Håller med om det mesta. Inte fel med
Menveo men jag håller med - inte viktigt.
Onödigt att ge Ixiaro just nu.
Fråga: Jag har en resenär som ska åka till
Salvador i Bahiaprovinsen i Brasilien 3 mån.
Hon ska enbart vistas i stan och bo hos sina
svärföräldrar. Resenären är restriktiv mot

vaccinationer. Är det korrekt bedömt av mig att
avstå från att ge Stamaril? Jag har en annan
resenär som är 65 år och ska resa till Kenya 14
d, varav 5 dagar på safari och resten vid kusten
(Mombasa). Är det ok att avstå från vaccination?
Skicka med ett intyg?
Svar: Helt OK att avstå från Stamaril för Bahiaprovinsen som ligger vid kusten. Din Kenyaresenär löper i teorin risk under safarin och bör
få vaccin om inget annat än åldern talar emot.
Fråga: Kvinna född 1959, fick gammaglobulin
när mässlingen gick i klassen när hon var 10 år.
(Mamman skulle fylla 50 år och vederbörande
behövde vara frisk denna dag!). Satt sedan
barnvakt hos några mässlingsbarn som tonåring,
men blev aldrig sjuk. Visst har hon antikroppar
mot mässling?
Svar: Med all sannolikhet har din kvinna haft
mässling men det är ju lite speciellt = kolla
gärna titrar.
Fråga: I senaste Svar Igår, står det att en dos är
alltid en dos med versaler. Nu är jag väldigt
krånglig, men i den medskickade infon om olika
vacciner står det att om man inte får dos nr 2 av
Dukoral inom 6 veckor efter dos nr 1, så får man
börja om. Är det så att regeln om en dos alltid är
en dos gäller alla vaccin utom Dukoral?
Svar: "En dos är alltid en dos" gäller bara parenterala vacciner.
Fråga: Har från patienter fått frågan om man
ska vaccineras mot rabies när man ska åka till
Kina. Tydligen har det stått i dagspressen, själv
har jag inte kunnat läsa nåt om det.
Svar: Det stämmer att antalet fall av rabies har
ökat i Kina men det är fortfarande långt ifrån
högendemiskt område och inget är ändrat i mina
rekommendationer – kan man ta postexpositionsprofylax får det räcka.
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Fråga: Har ett jätteproblem med en gosse
född 1995. Han är ej grundvaccinerad med
någonting.
Han går på en gymnasieskola, ett fartyg som
seglar runt världen. Nu den 15 okt skall de resa
till Spanien och Portugal, alltså runt i Medelhavet i 3 månader. Vad kan vi vaccinera honom
med?? Vad är prio 1 innan han åker? Har alltså
inget vaccin alls.
Svar: Runt Medelhavet låter fint. Du hinner inte
med så mkt men en dos hep A vaccin + Hep B
0+7 hinns med. Gärna enskilda doser av vaccin
mot tetanus och difteri (polio bör läggas till men
det glömde Svar Igår i svaret till frågeställaren).
Tala om för honom att vi inte kan åstadkomma
bättre på den korta tiden. Han har inte tillräckligt
skydd mot tetanus eller difteri men riskerna är
synnerligen små. Skadar han sig behövs dos 2 av
tetanus inom ett dygn. Skyddet mot hepatit B
blir inte heller så bra men vi gör så gott vi kan
Fråga: En skola ska resa med elever till Indien
i januari 2012 cirka tre veckor, Guajarat. De ska
mest vistas i huvudstaden men vara på
landsbygd några dagar och besöka byar,
sannolikt i när-heten. Några andra elever från
samma skola ska resa till Bangladesh och enbart
vistas på landsbygd cirka tre veckor i januari
2012, Området är västra delen av landet, ungefär
i höjd med Dakka. Lärarna oroar sig för malaria.
Vad tycker du?
Svar: Jag skulle bedöma risken som så låg att jag
inte gav profylax i något av fallen. = söka
sjukvård vid feber...

Fråga: En flicka född -97 som ska till Tanzania
och är äggallergisk, hon har fått MMR och
fästingvaccin men vad jag förstår är det mer
äggprotein i Stamaril, hon äter ej pannkaka eller
bullar. Ska hon ta sin spruta på allergimottagningen eller ska vi ge henne ett intyg?
Svar: Jag skulle ge henne ett intyg och skriva
hypersensitivity to egg protein – hon riskerar
inte gula febern i Tanzania och hennes äggallergi
är i vilket fall som helst en kontraindikation.
Fråga: Tjej som ska åka till Moçambique i 2,5
veckor och arbeta ihop med missionärer. Hon
kommer att mellanlanda i Sydafrika. Enligt ditt
papper hänvisade jag henne till Infektion för GF
(vi ger den ej), alla hennes kompisar har fått GF
men läkaren hon träffade ville ej ge den då hon
ej behövde det och ingen kunde kräva det, enligt
honom.
Svar: Se Svar Igår med diskussion om just detta
för några nummer sedan. Tråkigt att höra att hon
inte fick - hon får väl gå ngn annanstans eller be
hennes läkare att ta kontakt med mig...

Fråga: Har en familj på BVC som skall resa till
Thailand i 4 ½ månad. Mor kommer från Thailand. Hon vet ej om hon är vaccinerad eller haft
mässling. De skall resa 15 december för att
sedan vara borta till 30/4-12. Barnet är då de
reser 8 ½ månad precis. Kan man ge barnet
MMR vaxpro tidigare än 9 månader? Dagarna
innan de reser? Har hört mig för med tillverkare,
BVC-läkare men ingen vet.
Svar: Visst kan du ge MMR efter 8,5 månad.
Räkna med att skyddseffekten är c:a 80 % + att
hon får en ny dos när hon kommit hem och blivit
18 månader.
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