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Kära läsare!
Dags för sista numret före sommaruppehållet.
Förhoppningsvis kommer nästa leverans i
mitten av augusti.
För första gången på mycket, mycket lång tid
finns några platser kvar på den kurs i vaccinationer och resemedicin som redaktören håller
tillsammans med Lars Lindquist, närmast 31
augusti –1 september. Först till kvarn!
Svar Igår har förstått att Menveo inte kan
levereras. Det hela kom som en total överraskning och tyvärr kan inte SBL Vaccin
Distribution ange när Menveo kommer att vara
tillgängligt.
Orsaken är administrativ och
handlar
om
doku-mentation
vid
tillverkningsprocessen.
Ärendet
ligger
i
händerna på tillverkaren (Novartis) och
europeiskt läkemedelsverk (EMA). Dock inga
bekymmer att använda de doser som till äventyrs
finns kvar i kylskåpet. Måste vi redan nu ge
vaccin inför årets pilgrimsresor till Mecca blir
det återigen licensvaccinet Mencevax som
gäller.
En fråga från förra numret behöver redas ut:
Så skrev Svar igår: 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 B-skyddet 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
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 ytter-ligare dos av hep A vaccin kommer
att behövas inför ny resa, tidigast 6 mån senare).
Så här resonerar Svar Igår: Snabbvaccination
med Twinrix ger inget fullt skydd mot hepatit A
– därav bara två Twinrix initialt som motsvarar
en hel dos A-vaccin och sedan en dos A tidigast
6 mån senare = 2 doser A-vaccin.
Skydd mot B når vi med 2 Twinrix + 1 Engerix
som då motsvarar 3 doser B-vaccin. Svar Igår
kunde dock ha lagt till att i detta fall rekommenderas en fjärde dos efter 1 år.
Skriftväxlingen med GSK om intervall för
snabbvaccination pågår – referat får vänta till
augusti.
Några barncitat återigen:
”Skillnaden på tantkroppar och manskroppar är
att tantkropparna har flera hemliga rum i bägge
ändar” (Mikael 6 år).
”Kvinnor har kurvor medan män har portfölj”
(Björn 7 år).
Fråga: Har ett barn som är fött i Thailand och
kom till Sverige när det var 4 mån gammalt. Är
idag 14 mån. När de kom till Sverige så gjorde
vi en överblick av hennes vaccinationschema
och gav henne det som fattades. Det planerades
att ge henne Infanrix Hexa och Synflorix nu då
de kom till Sverige igen efter att ha varit i
Thailand i 3 mån igen. Mamma berättar då att
hon fått polio per os i Thailand igen i slutet av
januari i år. Nu till min fråga kan jag ge henne
Infanrix Hexa ändå? Har då fått fler doser polio.
Svar: Det kan du göra utan problem.
Fråga: Idag ringer en pat som är exponerad för
vattkoppor och som har fått ett samtal från
någon doktor som pratat med tillverkaren om att
ge Varilrix när man ammar, de tycker inte att
man skall ge, för att då kan barnet få
vattkoppor!!! Mamman och barnet kan ju
smittas vilket är troligt också den vanliga vägen.
Detta blev mycket konfyst för mamman som nu
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inte vet hur hon skall göra!!! Vad säger du om
detta?
Svar: Det är OK att ge vaccin. Skulle barnen få
vattkoppor vilket är tänkbart även om jag saknar
info om detta så är det väl mycket bättre att
barnet får en vaccinstam.

Fråga: En familj ska stationeras i Indien under
2 år. Mamman i familjen, född -73, fick 2 doser
jap. encephalit 1996. Min fråga är nu om det
räcker med 1 dos Ixiaro?
Svar: Jo men visst (i enlighet med vår egen
studie som visar just detta).

Fråga: Finns vaccin mot bältros tillgängligt i
Sverige, är detta något du känner till??
Svar: Zostavac är inregistrerat i Sverige men är
inte tillgängligt p g a stor efterfrågan i USA.

Fråga: Jag har en japansk familj som bott länge
i Sverige och nu skall på uppdrag i Kina.
Modern har fått 3? vaccinationer av Japansk
encephalit och senast i 15-årsåldern. Hon är nu
40 år. Jag boostrar henne med Ixiario. Räcker
det med en dos? Sonen har fått japansk 3 st för 5
år sedan. Och nu en booster med Ixiario. Räcker
detta?
Svar: Sonen är fullvaccinerad tycker jag och
mor klarar sig med en dos.

Fråga: Vore tacksam för svar på två frågor:
Hib-vacc till ”riskgrupper” vuxna vad gäller där
- räcker en spruta?? Hur bör man bäst vaccinera
gravida som saknar immunitet mot rubella nu
när det endast finns Priorix?
Svar: Vi använder inte längre HiB-vaccin till de
som fyllt 5 år. Vaccinera inte gravida med
levande vaccin. Efter graviditet ger jag gärna
MPR istället för Rudivax = skydd mot tre
sjukdomar till priset av en enda dos.
Fråga: MPR och Gardasil, krävs tidsintervall
mellan dessa två?? Och i så fall hur långt ska
detta vara?
Svar: Du kan välja att lyssna på fabrikanten
eller mig. Jag ser inget hinder att ge dessa
samtidigt.
Fråga: Gymnastiklärare som skall åka till
Uganda och träffa skolbarn. Kommer att vara
borta 2 v och åker om 3 v. Har hört av kollegor
att hon skall vaccinera sig mot allt hon blir
erbjuden! och vill gärna ha skydd mot det mesta.
Jag tänkte så här och vill egentligen bara höra
vad du tycker om Stamarilplaceringen i det
tänkta programmet. Idag Twinrix och Dukoral,
om 7 dagar Twinrix, Stamaril och Vivotifkapslar
och om 21 dagar, alltså dagen innan avresa
Twinrix. Malarone som malariaprofylax. Ger
Stamaril i mitten för att få flest dagar emellan
men ändå inom 10 dagar innan avresa. Har
märke efter TBC-vaccination och bedömer enl
min tolkning av Reserådet ej indikation för PPD.
Tacksam för synpunkter.
Svar: Håller med om allt utom den tredje dosen
Twinrix – där hade jag valt Engerix.

Fråga: Har en man född -37 som fick 2 doser
TBE-vaccin med 2 veckors mellanrum 2006.
Hur gör vi nu? Ska man börja om eller kan vi ge
dos 3 nu och en extra dos om 3 månader och
sedan övergå till det normala schemat?
Svar: Inte lätt. Jag skulle ge honom dos 3 nu och
den fjärde om 3 år, d v s inte använda extrados
eftersom den inte hamnar rätt i tiden. Men då bör
han fortsätta med 3-årsintervall enligt fabrikanten.
Fråga: En 45 årig man som vid 19 års ålder
blev splenektomerad p g a trauma. Fick pneumokockvaccin i anslutning till detta. Samt blivit
vaccinerad ytterligare en gång 1997. Skall nu
resa till Indien och Pakistan, vara borta i 1 år,
tidvis bo ganska primitivt. Ska man ge honom
ytterligare pneumokockvaccin eller säger man
att 2 ggr får räcka?
Svar: Risken är livslångt ökad även om den
minskar med tiden. Ge gärna en dos Prevenar 13
(off label eftersom han inte fyllt 50 år).
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