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Kära läsare!
Svar Igår har fått information om att det
pågår en epidemi av meningokocker grupp
W135 i Chile. Lokalt har man börjat
vaccinera, vilket även kan vara aktuellt för
svenska resenärer.
Svar Igår har ombetts förtydliga några uppgifter i förra upplagan och det gör han gärna
genom att citera: 1. Tjejen som ska på bröllopsresa – jag skulle nog förtydliga att graviditet inte
är önskvärd 1 månad efter vaccinationen (är hon
då fortfarande på sin bröllopsresa)?
2. Han med stamcellsbyte: hade ak kvar, fick en
dos Twinrix – Svar Igår har inte svarat på frågan
om det skulle räcka. Ska man fortsätta med
serien?
Svar: Tyvärr är det så att man inte kan räkna
med att han kommer att ha kvar minnesceller
från tiden före stamcellsbytet och som konsekvens måste han få en helt ny serie med hepatit
B-vaccin.
Barncitat: ”Nästan alla människor har en
hjärna. De som är lite dumma har en hönshjärna.”
Johan 5 år
Fråga: En pat är stamcellstransplanterad 2001
och till viss del omvaccinerad. Han har fått 4
polio, 2 Havrix och 2 Engerix (den 3:e planerad
till sept), 3 Duplex och jag har ordinerat en
stelkrampsvaccination till. Han har fått en
difterivaccination i våras. 1 HIB 2001 och du
tyckte inte att han behövde fler. Har också
Pneumovacc fr 2001. Du föreslog MPR men
eftersom han var under utredning under misstanke om nedsatt immunförsvar avvaktade vi.
Nu har han tagit alla prover och han har en lätt
IgA-brist och lätt IgG2 + IgG3. Om 6 v åker pat
till Nepal. Han flyger till Katmandu och skall
vandra i bergen och avslutar med 1 v i Kath-

mandu. Bör han ha 1 MPR trots ovan prover?
När det gäller Nepal och vandring i bergen kan
jag se att han behöver stelkramp och Dukoral.
Han fick Polio nr 4 i febr. Något mer?
Svar: Eftersom det var flera år sedan transplantationen = OK att ge MPR. Jag är inte expert
på immunbrister men blir inte imponerad av
hans brister. Gärna Menveo för klättring i Nepal.
Loperamid och antibiotika för egen-behandling
är väl inte fel.
Fråga från resenär: Jag tar huvudsaken av
mina vaccinationer hos er. Jag har flyttat till
Shanghai och har tagit första sprutan av Ixiaro
(Japansk encefalit) hos er. Tog sprutan i mitten
av september. Tyvärr fanns inte tiden att ta andra
sprutan hos er då den skulle tas med minst fyra
veckors mellanrum. 1. Jag har nu varit i kontakt
med två internationella sjukhus i Shanghai för att
höra om de har möjlighet att ge mig andra
sprutan. Jag har då fått information om att det
ena sjukhuset kör med JEV (Japansk encefalit
vaccin) från Chengdu Institute of Biologicals.
Har ni möjlighet att se på följande information:
http://www.cdibp.com/english/pj.html om denna
skulle räcka som spruta nr 2. Hur lång tid får det
gå (maximalt) innan spruta nr 2 kan tas?
Svar: Vaccinet man syftar på är levande försvagat och har ett mkt gott rykte. En dos räcker i
flera år men du får problem i och med att du
redan getts en dos avdödat vaccin. Jag skulle ge
en dos levande nu trots att effekten förmodligen
blir sämre på grund av att man redan har
antikroppar och sedan fylla på med en dos Ixiaro
nästa semester.
Fråga: Jag har en pat född -41 som p g a
bronkoektasier och tidigare lungembolier vaccinerats mot pneumokocker. Hon vet att hon vacc
2009 och tror att hon vacc en gång tidigare
troligen början av 2000-talet. Varken hon eller
jag kan få fram vad hon vacc med. Troligen var
det Pneumovax eftersom det var det som
brukade användas på den mott. Hon kommer nu
till mig och vill "fylla på" sitt skydd eftersom
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hon fick den uppgiften i samband med vacc
2009. Vad tycker du? Ska hon ha något alls och i
så fall vad? Ska man betrakta det som en eller 2
doser?? Ge Prevenar följt av Pneumovax om 2
mån? och i så fall i framtiden, ska hon ha ytterligare dos och i så fall när??
Svar: Hon fick säkert 23-valent vaccin (t ex
Pneumovax) år 2009. Vi ser gärna att det går 5
år innan du fyller på konjugerat vaccin, dvs hon
kan ta Prevenar-13 år 2014. Jag skulle inte ge
fler doser Pneumovax (tillägg: p g a
hyporespons).
Fråga: En flicka 26 år ska resa till Tanzania
och jobba inom sjukvård fyra veckor. Hon har en
sjukdom som kallas för hereditär spherocytos.
Hon har fått höra att hon är immun mot malaria,
stämmer det? Malariaprofylax?
Svar: Ja men inte helt immun. Hon får mindre
allvarlig sjukdom eftersom parasiterna inte trivs
i de sköra röda blodkropparna men helt säkert är
det inte. Ge profylax!
Fråga: En ung man fick Twinrix dos 1 i okt
-09. Fick 2 doser i okt -10 med en månads
mellanrum. Räcker detta?
Svar: Det blev väldigt kort mellan dos 2 och 3.
Jag skulle ge en till.

förbryllar.) Hur som helst – skulle du
rekommen-dera vaccination? Det rör sig om en
stor summa pengar så beslutet må vara väl
underbyggt. Vi har naturligtvis pratat om
myggskydd i allmänhet.
Svar: Onekligen en gråzon. CDC har rätt =
risken är störst i norra Vietnam och jag har rätt =
risk finns hela året. Att vaccinera är inte fel.
Svar på förra månadens fall:
”Så har vi mannen född 1976, som är osäker på
om han fick vaccin mot mässlingen i skolan. Han
fick därför en dos MMR vax Pro i januari i år
och nu undrar jag hur jag ska göra med dos 2.
När blir lämpligt att han får den?”
Svar: Han har med all sannolikhet fått en dos
vid 12 årsålder i skolan = behöver inte mer.
Månadens fall:
Vad gäller om vaccination med Twinrix till
ammande kvinna? Det är dos 3 och barnet är
cirka 2,5 månader gammalt. De ska till Thailand
2 veckor i slutet av november. Tänkte även ge
henne influensavaccin faktiskt. Skulle Du tycka
att det är OK?

Fråga: Gäller risk för hyporespons oavsett
vilket vaccin man fått tidigare? Alltså även om
det inte är samma vaccin man fått 2 gånger?
Visst är det så att det finns ett pneumokockvaccin som också är polysackarid. Om man då
fått det och behöver skydd mot tyfoidfeber,
riskerar man då att få hyporespons om man ger
ngt av de injektabla?
Svar: Kul fråga där svaret är enkelt. Det finns
ingen risk för hyporespons mellan polysackaridvacciner som skyddar mot olika sjukdomar.
Fråga: En familj (2 vuxna, 2 barn, 3 och 6 år
gamla) åker i december till en ö i sydvästra
Vietnam. Vistelsens längd är cirka 4 veckor, de
ska färdas runt på ön och byta hotell några
gånger (turistresa), svårt att säga hur ”lantlig”
miljön är. Vi funderar kring JE eftersom Reserådet säger att i södra Vietnam finns risk året
runt. (Tittar man på CDC så säger de att det
största risken finns i norra Vietnam, det
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