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Kära läsare!
Socialstyrelsen har gjort en pudel på inlägget
om skolsköterskan som fått kritik för att ha
gett DTP kort tid efter MPR. Man medger nu
att det inte finns några rekommendationer
om kortaste intervall i detta fall. Också Svar
Igår får göra en (liten) pudel. HSAN är nu en
del av Socialstyrelsen vilket inte framgick.
Svar Igår har inte fått särskilt många kommentarer på sin fråga om vilken ambitionsnivå han
bör hålla när det gäller att informera om pågående epidemier. Ett enda svar har inkommit
och vederbörande tyckte att det var bra som det
var = 100% håller med. Så praktiskt – Svar Igår
fortsätter som förut.
Avlyssnat från P1: Numera får inte svenska
soldater ta med sin ljusa uniform till Sverige
eftersom den är impregnerad med permetrin.
Svar Igår finner detta osedvanligt löjligt. Så vitt
han känner till finns inga studier som visar att
permetrin absorberas i någon nämnvärd grad
från kläder och definitivt inte att permetrin är
toxiskt i luften (i vatten är det toxiskt för fiskar).
Om det nu är så farligt kan man ju undra varför
tall-planterande bönder i Sverige får skydda sina
plantor med permetrin?
Fråga: Svensk kvinna född 1948 ska resa till
Indien och arbeta som volontär i skola, dels i
Madras och dels i Cochin under 3,5 månaders
tid. Hon ska bo i inhemsk familj. Vet ej om hon
är vaccinerad mot TBC. Har inget minne av att
hon ej skulle ha fått BCG-vaccin som barn, men
minns med säkerhet att hon ej fick ta emot
smittkoppsvaccin för sin pappa. Blev därför
vaccinerad som 20-åring mot smittkopporna när
hon skulle till USA. På hennes vänstra överarm
finns ett ärr efter vaccination, som jag tror är en
BCG-vaccination, men som hon tror att det kan
vara från smittkoppsvaccinationen. Mina frågor
är: 1. Behöver hon vara vaccinerad mot TBC

inför resan? 2. Om svaret är ja, tror du att
vaccinationsärret kommer från BCG-vaccinationen eller smittkoppsvaccinationen?
Svar: Om hon bara har ett enda ärr är det mer
sannolikt att det kommer från smittkopporna.
Indikationen för BCG finns men är inte jättestark.
Fråga: Kan man fortfarande skriva ut
Malarone med rabatt? Har läst att det finns
restriktioner inom vissa landsting.
Svar: Malarone kan inte längre skrivas ut med
rabatt - ändrat i år.
Fråga: En man född -67, splenektomerad -97.
Frisk för övrigt. Vaccineras rent profylaktiskt.
Fick Pneumo23 år -97 och 2003. Enl dina rön för
flera år sedan så gällde ju: idag – 6 år – boostras
vart 10:e år Men vad säger Du i dagsläget?
Gäller fortfarande Pneumo23 eller ska jag ta
Prevenar istället? Och i så fall med vilka intervaller?
Svar: Ingen vet. Jag skulle ge en dos Prevenar
13 och be honom komma tillbaka om 5 år så får
vi se då. (tillägg: Svar Igår har inget minne av att
han förespråkat fler än 2 doser av vårt polysackaridvaccin men minnet är ju begränsat).
Fråga: Frisk kvinna född -82 ska vistas i byar
på den nepalesiska landsbygden i 3 veckor. De
kommer att bo på vandrarhem. Hon är väldigt
tveksam till Dukoral och får höra lika mycket för
som emot, därför sa jag till henne att jag frågar
expertisen!
Svar: Så kort tid och så stor risk gör att jag själv
skulle försöka minska risken med Dukoral. Att
det ger långt ifrån fullständigt skydd får vi leva
med.
Fråga: Har flera sjuksköterskestudenter som
ska till Tanzania och praktisera på vårdcentraler
och sjukhus bl. a med barn i 3-4 veckor. Ingen
rekommendation finns det om Menveo. Känner
mig osäker, skulle vilja rekommendera detta.
Vad tycker du?
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Svar: Bra idé.
Fråga: Vi har en tjej som skall åka till Tanzania
på bröllopsresa den 1/9. Hennes problem är att
hon uppger att hon tog Stamaril någon gång
under 2009 på ett vaccinationsställe som ej finns
kvar längre. Hennes vaccinationsbevis har förkommit, alltså finns inga uppgifter om sprutan.
Hur brukar du göra i en sådan här situation?
Svar: Ge henne en dos till – det är aldrig någon
risk med dos 2.
Fråga: Har en kvinna som är född -79 som
enligt egen uppgift vårdats för meningit som
barn efter att ha blivit vaccinerad mot mässling.
Hon har inte fått mer mässlingsvaccin efter det.
Nu reser hon till Kenya 2 v, safari samt vistelse
vid kusten. Funderar på om jag skall skicka
henne för vaccination med MMR till infektionskliniken? Vad tycker du?
Svar: Risken för en mässlingsencefalit efter
vaccination är 1/miljonen. Och det sker bara
efter dos 1. Hon bör kunna få dos 2 utan större
risk än andra. Risken är densamma oavsett var
man ger vaccinet.

Svar: Vi har en månads latens och de behöver
inte skriva under ngt. Vet inte varför andra gör
på annat sätt.
Fråga: Jag har en pat, en man på 54 år som
skall arbeta i Hanoi i 6 mån. Har grundvaccination av japansk encefalit 1996 samt påfyllnad
2002. Behövs ytterligare vaccin mot Japansk
encefalit?
Svar: Vi ger inte fler än 4 doser av det traditionella mushjärnevaccinet som fanns förut. Med
all sannolikhet har han långvarigt skydd men
ingen vet hur länge och vill han så visst kan man
ge en dos Ixiaro för att ha både hängslen och
livrem.
Fråga: Vilket år slutade man att ge Havrix 720
med totalt tre doser?
Svar: Som jag minns var det 1994.

Fråga: Det gäller en man född -50. 2005 fått 3
doser Twinrix. Nu drabbats av diffust storcelligt
B-cellslymfom, genomgick autolog stamcellstransplantation i april i år. Skall nu göra en resa
till Turkiet 2 veckor. Det togs en serologi i
augusti där han var pos anti-HAV IgG samt hade
en titer anti-HBs på 17,3. Vad innebär detta? Har
han kvar sina antikroppar sedan innan stamcellstransplantationen som nu är i sjunkande? Vi
har gett honom en dos Twinrix, men räcker det?
Finns det kvar något cellulärt minne att boostra
upp?
Svar: Du kan inte räkna med annat än att titrar
från tiden före transplantationen är i sjunkande.
Nya doser av alla vacciner behövs även om
titrarna räckte till i augusti.
Fråga: Undrar hur man ser på Priorixvaccinationen angående planerad graviditet?
Behövs det minst 3 månaders avvaktan med
graviditet efter vaccinering? Dessutom står det 2
månaders avvaktan på M-M-R. Varför? Räcker
det med att informera muntligt eller bör de
skriva under ett dokument?
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