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Bästa läsare!
Uppföljningskursen med ”Lasse och Lasse”
gick av stapeln den 26 november och lockade
som vanligt många deltagare. Vi såg nu att en
stor andel av dem som deltog redan hade
varit med fler än 3 ggr förut vilket gladde
båda Lassarna. Det blir som att rösta med
fötterna – kommer man tillbaka år efter år
måste det väl tas som en komplimang för
föreläsarna. Ändå hade Svar Igår en stark
känsla av otillräcklighet efteråt - det var så
mycket mer som borde ha ventilerats…
Sedan förra numret har Prevenar 13 inregistrerats för profylax mot invasiv pneumokocksjukdom bland dem som fyllt 50 år. Detta är
mycket glädjande även om vi än så länge inte
har någon koncensus om hur vaccinet skall
användas på fältet…
Inte alls glädjande är informationen om att
BCG är restnoterat och inte kan levereras förrän
i februari. På uppföljningskursen talade vi bland
annat om hur man skall förfara med dem som
hann testas med PPD som blev negativt men som
inte hann få vaccin. Beskedet blev enkelt: Ett
negativt PPD får gälla fram till dess det är
möjligt att åter vaccinera – om man inte har
utsatt sig för någon känd risk i mellanperioden…
På medicinska riksstämman har Helena
Hervius talat om hepatit A-vaccin till reumatiker
som använder metotrexat eller TNF-alfablockare. Oavsett vilket preparat som användes
blev skyddseffekten av en vaccindos otillräcklig
vilket leder till att man bör ge sådana resenärer
gammaglobulin inför en snart instundande resa.
Vi hoppas kunna göra en studie där vi ger
extradoser av vaccin för resan men det kommer
att ta tid…

Fråga: Jag undrar om Influensavaccinet,
varför det innehåller H1N1? Finns risk för
biverkning om man redan har fått 2 doser?
Kommer det att vara så att vi måste ge booster
varje år?
Svar: Inget konstigt med vårt nuvarande
säsongs-influensavaccin. Dessa har alltid
innehållit antigen både från H1N1, H3N2 och
influensa B. = vaccinera som vanligt
Fråga: Har en familj som ska till Thailand i
januari. Kommer vara där 6 v, resa runt lite men
bo städat på hotell och bungalows. Kommer vara
öster om Bangkok, mot Kambodja till. Även
vistas i trakterna nedanför Pattaya och sedan ut
på öarna, bl a Koh Samui. Familjen består av
pappa född -69, mamma född -72 och 2 barn 3½
och 6 år gamla. Pappan har gjort lumpen och
troligen fått tetanusvacc. där. Vi föreslår att
mamman får difteri/tetanus + hep. A+B vaccin +
Dukoral. Pappan hep A+B + Dukoral. Barnen
hep A+B + Dukoral Vad vi däremot undrar är
hur man ska göra med Jap. Encephalit? Är det
aktuellt? Vad ska barnen få i så fall? Vi har bara
Ixiaro…
Svar: Barn kan få Ixiaro ”off label” (utöver
godkänd indikation) med halv dos upp till och
med 5 års ålder (men det är inte högsäsong i
denna del av Thailand om man inte åker söder
om Koh Samui). Jag skulle avstå från Dukoral
(kostnaden) men skulle lägga till pertussis till
mor om jag skulle ge booster av grundimmunisering , ex Triaxis eller Boostrix.
Fråga: Har en nyinflyttad tös på 19 månader
från Skottland. Undrar lite över om jag behöver
komplettera vaccinationen? Så här är hon vacc:
2 mån ålder D T P Pol Hib PCV
3 mån D T P Pol Hib Men C
4,5 mån D T P Pol Hib Men C PCV
12 mån Hib Men C PCV MMR
Har även kopia på deras vacc program och enl
det så ska hon sedan ha D T P Pol samt en 2:a
dos MMR vid 3-5 års ålder. Bör jag vaccinera
henne med D T P Pol före 5½ års besöket? När i
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så fall? Enligt våra rutiner borde hon inte behöva
någon extra dos MMR eftersom hon hade fyllt 1
år vid vacc, har jag rätt?
Svar: Jag skulle lugnt invänta vårt "ordinarie"
program.
Fråga: Jag ser att Lombok Indonesien är högriskområde, har två födda på 50-talet som ska dit
under 1-2 v, bo hos svenska släktingar, dessa
släktingar har inte hört talas om att det varnas för
malaria där. Resenärerna vill inte äta malariamedel om de inte måste. Kommer inte att vara på
isolerad landsbygd utan i områden liknande
städer, lätt att få tag på läkarvård. Vad anser du?
Svar: Jag har inte detaljerad info och det kan
mkt väl vara så att de har rätt - att det inte finns
malaria just där de är, även om risken på
Lombok i sin helhet är betydande. Vi kan inte
tvinga på någon malariaprofylax - de får söka
sjukvård vid feber.
Fråga: Jag har en man som vill ha Japansk
Encefalit vaccination inför Thailandresa. Jag
brukar vanligtvis inte rekommendera detta till
vanliga "charterturister", men han har redan tagit
två år 2004, sedan inga mer. Måste han börja om
då?
Svar: Enligt vår pågående studie ser det ut som
om det räcker med en dos Ixiaro.
Fråga: Vi har en familj med tre små barn som
ska resa till Sydafrika 27/12 och vara och bo en
vecka i Krugerparken och sedan en vecka på
Mauritius. Endast mellanlandning i Europa på
vägen dit. Behövs Gula febern-vaccination? De
hade även visst motstånd mot malariaprofylax,
hört om svåra biverkningar, men har nog lyckats
förklara att Malarone går bra. De hade även hört
från ett par turister att de blivit avkrävda svar på
HIV-test för att komma in i Sydafrika. Har du
hört liknande? Verkar konstigt!
Svar: De bör inte behöva gula febern-certifikat.
Att turister skulle avkrävas HIV–certifikat är ett
bra exempel på den ryktesspridning som omger
resemedicin. Det behövs INTE.
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