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Tätt mellan varven! Också detta nummer
skrivs egenhändigt av redaktören med åtföljande risk för misslyckad design.
Svar Igår har förstått att Menveo inte kunnat
levereras under några veckors tid. Det hela lär
lösa sig i slutet av skrivande vecka vilket gläder
Svar Igår, som föredrar konjugerade vacciner!
Som minnesgoda läsare kommer ihåg har Svar
Igår arbetat med en tabell för vilka vacciner som
kan ges i samma arm som andra. Det har tagit
oväntat lång tid och ställt till med åtskilligt
huvudbry från leverantörer som sett att
skrivningen i bipacksedlar och i FASS produktinformation inte är likalydande. Revideringar
pågår. Svar Igår ser med tillfredsställelse hur det
hela kokat ner till en storm i ett vattenglas där
också vattnet nu kokat bort. Nu gäller att alla
vacciner kan ges samtidigt som andra vacciner i
samma extremitet. Någon tabell behövs alltså
inte ☺.
Undran från Svar Igår läsare: ”Det som nu
förvånar mig är att vi som privat mottagning inte
omfattas av patientförsäkringen. Detta gör oss ju
mer sårbara än vårdcentralerna inom landstinget.
Visste du om detta? En ändring borde verkligen
komma till stånd nu när allt ska drivas privat.
Kanske detta borde komma ut till kollegerna.”
Fråga: En kund önskade snabb immunisering
med Twinrix samt MMR. Idag fick han både
Twinrix 1 + MMR men han kommer att få
ytterligare Twinrix kommande veckorna (2 till).
Är det något hinder ?
Svar: Det går väl bra, men jag förstår inte varför
han skall få 2 ytterligare Twinrix. Om det är Bskyddet du behöver så räcker det med en
Twinrix + en Engerix 2 v senare.
(En bestört Svar Igår konfronteras därefter med
FASS texten om Engerix. Enligt denna gäller att
snabbvaccination med Engerix skall ges med tre
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doser månad 0+1+2 = samma som för
konkurrenten HBVAXPRO. Svar Igår förstår
inte varför detta är ändrat av GSK men
återkommer. Svar Igår kunde också ha lagt till
att en ytterligare dos av hep A vaccin kommer
att behövas inför ny resa, tidigast 6 mån senare).
Fråga: En tös som har Litauiska föräldrar och
skall resa dit i början av juni. BCG-vaccin är
inbokat 29 maj. Nu undrar jag om det är möjligt
att då också ge 3-mån.vaccinet? Hon är född 20
mars så hon blir då 10 v gammal.
Svar: 3 månadersvaccin kan ges redan vid 10
veckors ålder. Om det är ett tillfälligt besök
kanske jag skulle vänta med BCG tills hon blir 6
mån pga mindre risk för biverkningar.
Principiellt sett går det bra att kombinera BCG
och annat.
Fråga: En person 22 år. Vaccinerad x3 med
Engerix. Idag uppmäts inga titrar vid titerkontroll. Vad göra?
Svar: Låt bli att mäta titrar rutinmässigt ☺.
Nåja, om det är en riskgrupp och doserna gavs
nyligen så får du ge en dos till och mäta om en
månad.
Fråga: Flicka född feb 1995 fick en Twinrix
ped 010525, kommer nu och önskar ytterligare
vaccinationer med Twinrix. Undrar om första
dosen räknas som given dos och att hon nu skall
ha Twinrix vuxendos två vaccinationer, en nu
och en om fem – sex månader eller om hon skall
börja om i vaccinationsschemat?
Svar: Gör som du föreslår = bygg på med 2
Twinrix vuxen. (Svar Igår har fått flera frågor
om hur man gör när någon passerar åldergränsen
för barndoser mellan 2 doser. Svaret är enkelt –
man går över till vuxendos när åldersgränsen
passerats).
Fråga: Hur gör du med gravida och ammande
kvinnor som önskar ta FSME-vaccination? Det
står i FASS att man endast kan ge FSME till
gravida och ammande kvinnor vid ökad
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infektionsrisk. När är risken större att få TBE än
att eventuellt skada sitt barn?
Svar: Jag ger sällan TBE-vaccin till gravida –
inte för att det skulle vara farligt utan för att det
finns en ”normal” risk för missbildningar på 3 %
och risken finns alltid att mor skyller på
vaccinet. Ngn gång kan man ge vaccin – ex om
ngn är fast besluten att plocka svamp hela
augusti i Sörmland. Amning aldrig hinder.
Fråga: Har en flicka född nov 2006 som fått
DTAPHibIPV enligt engelskt vaccprogram vid
2, 3 och 4 månader. Får en fjärde dos här i
Sverige vid 13 mån ålder. Bör denna flicka
vaccineras nu vid 5-6 årskontrollen med en
femte dos DTP?
Svar: Ja. (Svar Igår ger ett lakoniskt svar vilket
förklaras av att man använder ett annat schema
för barnvaccinationer i Storbritannien, där man
ger 3 doser tidigt under första levnadsåret och en
fjärde vid c:a 1 års ålder. Långtidsskyddet blir
inte bättre än vad vi ser med vårt eget schema.
Den aktuella flickan bör slussas över i vårt
svenska program och får då en femte dos inför
skoldebut).
Svar på månadens fall:
”Vad gäller angående vaccination mot mässling
om pat är fullvaccinerad i uppväxten för detta.
Krävs en boosterdos och i så fall hur stor dos?”
Svar: Inget behövs – livslångt skydd efter 2
doser.
Månadens fall:
Har blivit uppringd av en kille född 1971 som
ska åka till Ukraina för att se på fotboll under tre
dagar i juni. Han har blivit tillsagd att ta
mässlingsvaccin. Behövs det verkligen? Ska inte
iväg på några utflykter. Påstår sig med säkerhet
veta att han inte har haft mässlingen.
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