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Kära läsare!
Svar Igår har varit på nordiskt vaccinmöte i
Köpenhamn och tagit del av mycket nyttigt.
Visst är det märkligt – också information om
vad man redan vet tas tacksamt emot – som
en försäkran om att egna åsikten fortfarande
är aktuell.
Svensk Förening för Resemedicin har nu
agerat visavi Thailands ambassad där individer
med pass från gula febern-endemiska länder
avkrävs vaccinationsintyg även om de inte har
varit utanför Sverige på flera år. Ambassaden
medger att man missat något och skall ändra
rutinerna. Så bra!
Information om risk för malaria i Grekland har
återigen cirkulerat i media. Det rör sig om c:a 50
fall av godartad P. vivax som rapporterats från
södra delarna av landet. (Alla utom 8 bland
immigranter från endemiska länder). Riskerna
för svenska resenärer motiverar absolut inte
profylax med läkemedel (till skillnad från vad
som rekommenderas i USA).
I Storbritannien har man tagit beslut om att
rekommendera alla barn som fyllt 3 år vaccin
mot influensa med Fluenz (levande försvagat
vaccin som ges som nässpray). Oerhört
intressant att se vilken skyddseffekt man
kommer att uppnå.
Angående tyfoidvaccin. I skrivande stund är
Typhim Vi restnoterat. GSK har slutat tillverka
Typherix pga att fabriken behövs för annat.
Vivotif finns att beställa som ett fullgott
alternativ för de flesta.
Barncitat:
”En kropp är något som tar slut i skorna.”
(Allan 5 år)

Bonuscitat: 8-åringarna Martin och kompisen
Aengus diskuterar teologi: M: ”En del tror att
Jesus funnits men att han inte kunde göra alla
dom där grejorna som att gå på vatten och så.
Men jag tror att han kunde det”
A: ”Jag med. Men han är död nu. Han dog när
han spikades fast på korset. Han är ett spöke nu.”
M: ”Men spöken finns ju inte.”
Fråga: Nu 6 månader gammal pojke med
svensk mor och filippinsk far åker då pojken är
8½ månad, till Filippinerna. Resan varar 2-3
veckor och de kommer att bo i stadsmiljö hos
släktingar. Jag tänker att man bör ge pojken
BCG innan avresa för att slippa sätta PPD när de
kommer tillbaka och ska ju ändå ha BCG enligt
barnvaccinationsprogrammet p g a “riskbarn”.
Han bör ju även få MMR innan avresa. Hur gör
vi – ge både BCG och MMR samtidigt så snart
som möjligt för att ev BCG-sår ska hinna läka
innan avresa men fås då sämre MMR-skydd p g
a låg ålder? Eller ge BCG först och hoppas att
det inte blir något sår och sedan ge MMR 3-4
veckor innan avresa då pojken nästan är 8
månader? Om det blir ett sår är det ändå ok att
ge MMR eller ska såret vara läkt innan? För
tidigt att ge MMR innan 9 månaders ålder?
Svar: Jag skulle ge BCG nu och MMR så sent
som möjligt för att få bättre svar. Ingen risk för
interaktion med såsande BCG. T o m OK enligt
CDC att ge så.
Fråga: Jag har en fråga ang TBE-vaccination
som rör min egen dotter som är 3 år. Hon fick
förra veckan en övergående facialispares som
varade 1,5 dygn, ganska diskret, men fanns där.
LP på barnkliniken u.a, väntar på borreliasvar,
men jag räknar med att det är negativt. Hon hade
fått TBE-vaccination 4 veckor tidigare och det är
dags för dos 2. Det är väl lite sent efter
vaccinationen att tro att paresen skulle hänga
ihop med TBE-vaccinationen? OK att ge dos 2?
Svar: Inte helt lätt. Neuriter är beskrivna.
Lämnar bollen till Lars Lindquist som får
förtroendet att svara. (Så här svarade LL: Perifer
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neuropathi är som sagt beskrivet och 1 månad är
ju vanligen gränsen för vad som är ett
tidssamband. Jag skulle inte fortsätta att
vaccinera då det inte finns någon annan bra
förklaring).
Fråga: Vi har en person som får sin 3:e Twinrix
efter bara 4 månader. Han skall ut på ett års
jorden runt-segling. Skall han sedan återkomma
för en dos 4 för att säkerställa långtidsskyddet?
Svar: Gråzon. Om det är 4 mån mellan dos 2
och 3 skulle jag anse att det räcker.
Fråga: Har ett spörsmål ang en ung kvinna,
gravid i v 19, som planerat resa till Turkiet i
sommar. Har fått två doser Twinrix för åtta år
sedan. Det är väl tveksamt att ge Twinrix nu,
hon skulle ju kunna få Havrix nu och Engerix
efter förlossning. Verkar vara angelägen om att
ha hepatit A-skydd. Försöker värdera risken och
nyttan med en Havrix nu, eller om man skall
chansa på att hon har en del skydd kvar och ge
en Twinrix efter förlossningen? Hon skall resa
som "vanlig turist".
Svar: Eftersom hon är lite orolig är det väl
enklare att dela upp A och B och bara ge A nu.
(Tillägg att det inte finns några som helst
hållpunkter för att Twinrix skulle vara teratogent).
Fråga: Jag undrar hur många doser och
mellanrum för vattkoppsvaccin på barn ålder 4
och 8 år. Föräldrarna säger att barnen ej haft
vattkoppor. Frågan är om du rekommenderar det
till den ålder?
Svar: Det går väl bra i denna ålder också. Om
jag ger två doser väntar jag gärna 5 år med dos
nr 2. Redan en dos räcker mkt långt till friska
barn.

Fråga: Jag har en fråga ang booster av polio.
Pat har op bort mjälten för många år sedan och
säger att hon ska ha poliovaccin vart 5:e år.
Gäller det alla andra vaccinationer också?
Tacksam för synpunkter. Pat vistas mest i
Sverige.
Svar: Någon sådan rekommendation om poliovaccin känner jag inte till.
Fråga: Har en flicka född -09 som tog sin 1:a
Ambirix i sept 2010. 2:a dosen blev aldrig given.
Vi diskuterar hur du sagt om intervallet. Är en
dos alltid en dos i detta fall? Eller ska vi gå över
på barndoser och ge 2 Twinrix?
Svar: En dos är alltid en dos = ge Ambirix 2 nu
eller inför nästa resa.
Svar på månadens fall:
”Fråga: Jag har en man som är född 1949. Ska
åka till Brasilien, vara ute i Amazonas och bo på
båt i 4 dagar. Har inte tidigare fått gula febernvaccin. Är väldigt angelägen om att få det. Frisk
man, tar inga mediciner. Kan jag ge honom
vaccin?”
Svar: Ja det kan du.
Månadens fall:
En av våra kunder påbörjade en snabbvaccination med Twinrix 3/11-2011. Dos 2 gavs
10/11-2011. Han skulle därefter komma 23/11
för dos 3 men kom ej. Jag fick för någon vecka
sedan frågan om jag kan se till att han får dos 3.
Jag gav denna igår, 13/9. Min fråga är: Behövs
ytterligare dos för fullgott skydd och i sådana
fall när?

Fråga: Kommer man in i Somalia utan att ha
vaccinerat sig men med ett intyg "medical
reasons" - gällande gula febern? Det handlar om
en hel familj 6 personer.
Svar: Det gör man nog men tullen har all
anledning att undra varför ingen i familjen kan
vaccinera sig. Det är förstås fråga om hur man
reser - om det är via Etiopien/Kenya. Flyger man
direkt från Europa skall inte intyg behövas.
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