SVAR IGÅR
Redaktör: Lars Rombo
Nr 153, utskrivet vecka 4, 2012-01-26
Kära läsare!
Svar Igår pustar ut efter att ha gått igenom
hela pärm 1 i Reserådet för den årliga revisionen. Märkligt att man hittar obsolet
information trots tidigare noggranna genomgångar. Nåja, Svar Igår är inte precis känd
för sin administrativa förmåga och han
hoppas på syndernas förlåtelse. Läs gärna
hela pärmen igen – också förord etc…
Enligt en färsk rapport har Indien inte rapporterat ett enda fall av polio senaste året. Fantastiskt! Landet kan t.o.m. bli förklarat fritt från
sjukdomen! Än så länge ändrar inte Svar Igår
något i sina rekommendationer men det skall väl
inte dröja så länge.
En barnhistoria som lök på laxen är på sin
plats: ”Honan heter gris och hanen heter svin.
Ungarna heter kelgrisar. (Sofie 5 år)”
Fråga: Ett par födda -75 och -77 ska bo i Kina
i ett år med utresa någon gång under januari.
Mannen har ett vaccinationsmärke på utsidan av
vänster överarm. Han vet ingenting om tidiga
vaccinationer. Kvinnan ska enligt maken ha gjort
en PPD någon gång, men han vet inte mer än så.
Hon kommer hit imorgon. Enligt tabellen i ert
material ska väl ingen av dem vara vaccinerad.
De kommer inte från någon riskmiljö utan är
etniska svenskar med traditionell svensk uppväxt.
Svar: Jag skulle lita på hans ”vaccinationsmärke”, (är man född 1975 kan man vara vaccinerad). Kvinnan skulle jag ge vaccin (om PPD
blir negativt).
Fråga: Jag har en förälder som reagerat på
Duplexvaccinationen 1988. Hon har fått trippel
vaccin som liten som gick bra. Fick duplex 1988
och en reaktion med nässelutslag. Det började på
armen där vaccinationen gavs med lite utslag

sedan blev det mera. Efter skolan den dagen så
hade hon nässelutslag på hela kroppen som
kliade. Man åkte in till akuten, fick där betapred
och tavegyl. Nu har hon själv fått barn som nu
snart är dags att vaccinera med Infanrix polio hib
och synflorixen. Är det OK?
Svar: Sådana reaktioner brukar inte gå i arv….
Fråga: Vi ska skriva ut Malarone till en man
som ska besöka Vietnam. Mannen ska vara där i
8 veckor och vill inte ha Lariam... Kan man
skriva ut Malarone i 8 veckor trots att det står 28
dagar i Fass???
Svar: Inga problem. Vi ger Malarone så länge
det behövs. Om det behövs överallt i Vietnam är
en annan fråga…
Fråga: Har en familj som ska flytta till USA
och barnen skall PPD-testas samt få Priorix. Kan
man göra detta samtidigt och vad menas med
samtidigt i så fall?
Svar: Enklast är väl att sätta PPD oberoende av
Priorix. Mässlingsdelen i Priorix kan ge falskt
negativt PPD men sätter du samtidigt så hinner
inte Priorix trassla till det (och dessutom är det
ingen stor grej).
Fråga: Om man ska åka och surfa i Costa Rica,
Nicoyahalvön, och vara borta i cirka fyra veckor,
behöver man då malariaprofylax? Det ser ut att
vara lågriskområde men det är en ganska lång tid
att vara borta.
Svar: Jag skulle avstå men det är inte fel,
särskilt som klorokin fungerar...
Fråga: En familj som köpte Dukoral glömde
den kvar i rumstemperatur i 2 veckor. Därefter
stoppade den i kylen och efter ytterligare 2
veckor drack de första dosen och efter ytterligare
en vecka dos nr 2. Har de haft någon nytta av
Dukoral?
Svar: Vaccinet tål flera veckor i rumstemperatur
och har sannolikt haft effekt.
Fråga: En familj numera bosatt i Sverige där
mamman kommer från Borneo (Sabah) skall resa
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hem till byn i Sabah med en baby 4,5 månader.
Bor enkelt, tar med myggnät. Vad säger du om
malariaprofylax till en så liten?
Svar: Jag skulle avstå om hon reser ”hem”. Då
kan man den lokala sjukvården och det ges inte
profylax till de andra små barnen i byn.
Fråga: Mor ringer angående sin son född -94.
När pojken var 3 mån fick han kikhostevaccin
från Belgien. Enl mor var det ngn "studie" då
med kikhostevaccin från olika länder, som skulle
provas ut. Pojken blev medvetslös vid 3 tillfällen, samma dag som inj. Detta var dos nr 1.
Därefter fick pat inget mera vaccin. Ambulans
till sjukhuset förstås där han blev inlagd. Till
mor sa de att pojken hade "x-trem muskelslapphet.” Nu ska pojken åka till Turkiet i maj.
Önskar Twinrix. Vad göra?
Svar: Det låter som en klassisk biverkan av
pertussisvaccin = HHE = hypoton hyporesponsive episode. Inte större risk för
biverkningar av andra vacciner än för andra
personer.
Fråga: Har en man som generellt reser mycket
i tjänsten och framför allt i Afrika, han hade
ingen vaccination mot Hepatit B vilket jag då
rekommenderade. Han har brist på faktor 8 och
har en väldigt mild hemofili, äter även Levaxin
för thyreoidea. Min tanke var då att ge vaccinet
s.c. men då det ej stod som alternativ i
vaccinationsguiden blev jag osäker. Kan man ge
HBVAXPRO s.c.? Andra problem med
vaccination?
Svar: Bättre att ge vaccin ic i detta fall – bättre
immunsvar än efter sc. (+ det borde också stått i
svaret att Svar Igår inte kan ta på sig ansvar för
vad som skrivs i andra publikationer än hans
egna!)

besökarna fått enbart lösningsmedlet. På sprutfatet där den orörda ampullen ligger står namnet
på flickan född 1995. Dock är det svårt att helt
säkert säga att det var just henne det gällde.
Mamman har fått Stamaril tidigare och flickan
född 1991 vet jag säkert fick rättblandat vaccin.
Helst skulle jag kontrollera titrar på flickan född
1991. Går det att göra det? Om inte hur gör vi
då?
Svar: Detta händer någon gång också i de bästa
världar. Enda sättet att känna sig helt säker är att
ge alla som fick Stamaril en dos till - det är
aldrig farligt.
Fråga: Under uppföljningsdagen i november
så rekommenderade du att följa WHO´s
rekommendationer ang malariaprofylax. Vid
vilken risk (antal fall/population) och färg på
kartorna ska vi ge profylax?
Svar: Jag har valt att bara överväga profylax när
risken i lokalbefolkningen är större än 1 % per år
(man brukar skriva det som API 10).
Fråga: Vad säger du om Ixiaro halv dos till
barn?
Svar: Nu säger vi halv dos upp till 3-årsdagen…
Fråga: Upp till vilken ålder bör man komplettera med HIB?
Svar: Kan bli aktuellt upp till 5 års ålder.
Fråga: Är det lönlöst att ge Typherix till en
resenär som reser om två dagar? Ska vistas i
Afrika 4-6 veckor. I FASS står det att vaccinet
ska ges senast 14 dagar innan avresa.
Svar: Det tar cirka 2-3 veckor innan du får
någon skyddseffekt men under senare delen av
resan fungerar vaccinet.

Fråga: Idag har jag träffat en familj som
planerar en resa till Uganda. Där ska de hälsa på
bekanta som bor där och också göra en safaritur i
östra delen av landet. Transit i Bryssel. Tre av de
fyra familjemedlemmarna skulle ha Stamaril.
Pappan tog senast 2007. En dotter född 1995 var
den som först fick Stamarilsprutan. Sedan dotter
född 1991 och sist mamman. När jag ska skriva
in vaccinationerna i Svevac ser jag att en av
ampullerna har locket kvar. Det betyder att en av
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