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Fall

Familjen Bengtsson , Peter född 1972, Kristina född 
1989 och barnen Matilda född-2010 och Emil född 
2013, ska åka med mormor Gunilla född 1955 och 
morfar Bengt född 1952, till Thailand för två veckors 
semester. De ska vistas på ett all inclusive hotell i 
Pukhet hela resan. De reser om två veckor.

Du funderar på om difteri-tetanus booster skulle 
kunna vara aktuellt för någon/några i familjen. Alla 
tror sig vara grundvaccinerade mot difteri-tetanus.



Fråga

Vilka familjemedlemmar skulle kunna vara aktuella 
för difteri-tetanus booster?

• Peter

• Kristina

• Matilda

• Emil

• Gunilla

• Bengt

• Alla



Fråga

Vilken fråga skulle du vilja ställa till de vuxna?



Fråga

Peter skadade sig ca 2010 i en ridolycka och tror 
han blev vaccinerad ” mot stelkramp” i samband 
med det. De övriga vet inte när de fått 
stelkrampsvaccin senast.



Fråga

Vilka av de vuxna skulle du vilja erbjuda booster
mot difteri stelkramp?

• Peter

• Kristina

• Gunilla

• Bengt



Fall

Familjen Bengtsson , Peter född 1972, Kristina född 1989 
och barnen Matilda född-2010 och Emil född 2013, ska 
åka med mormor Gunilla född 1955 och morfar Bengt 
född 1952, till Thailand för två veckors semester. De ska 
vistas på ett all inclusive hotell i Pukhet hela resan. De 
reser om två veckor.
Du funderar också på om någon i familjen Bengtsson 
inklusive mormor och morfar skulle behöva vaccineras 
mot mässling inför resan. Du frågar om de haft mässling 
eller är vaccinerade. Ingen av dem är säkra på vare sig om 
de haft sjukdomen eller är vaccinerade. Alla säger dock, 
på fråga, att de tagit de vacciner de erbjudits så vitt de 
känner till.



Fråga

Vem/vilka skulle kunna vara aktuella för 
mässlingsvaccination?

• Peter

• Kristina

• Matilda

• Emil

• Gunilla

• Bengt



Fråga

Hur ska du göra?

• Ta immuntest för att se vilka som har 
mässlingsimmunitet?

• Vaccinera de som behöver vaccin?

• Ta fram information om deras tidigare 
vaccinationer?



Fall

En mamma kommer tillvårdcentralen med sin 7-
åriga dotter. Flickan har för någon timmer sedan 
varit och tittat på djur på en 4H-gård. Hon blev 
där biten av en gris och fick ordentliga sår på 
fingrarna inklusive ett djupt jack i tummen.

Mamman uppger att flickan är helt ovaccinerad 
eftersom föräldrarna är motståndare till alla 
typer av vaccinationer.



Fråga

Du ser till att såret blir ordentligt rengjort. Vad gör du sen? 
• Ger en boosterdos difteri-tetanus-kikhoste vaccin
• Ger första dosen grundvaccin mot difteri-stelkramp-

kikhosta(Tetravac) 
• Ger första dosen grundvaccin mot tetanus
• Ger första dosen Infanrix hexa, grundvaccin mot difteri, 

stelkramp, polio,HiB, kikhosta, hepatit B enligt 
barnvaccinationsprogrammet i ditt län

• Ger grundvaccin mot difteri-stelkramp-kikhosta (Tetravac) 
och immunglobulin mot tetanus

• Skickar barnet på remiss till infektionskliniken



Fråga

Mamman säger att hon inte vill ge vaccin till barnet. Vad 
gör du då?

• Informerar om att hon bör grundvaccinera sitt barn

• Informerar om att vaccin och stelkrampsvaccin och 
immunglobulin är enda sättet att undvika stelkramp 
ifall flickan fått stelkrampsbakterier i såret.

• Pratar med socialtjänsten om att omhänderta barnet 
för vaccination då stelkramp är ett livshotande tillstånd

• Låter mamman och flickan gå



Fall

En 25-årig läkarstudent från Umeå söker på din 
mottagning. Han är vaccinerad mot hepatit B i Umeå i 
samband med att han började på läkarprogrammet för 
tre år sedan. Man kontrollerade immuntest efter andra 
grundimmuniseringsdosen och så vitt han vet visade det 
att han var immun.

Han har läst en termin av läkarprogrammet i Tyskland. 
Eftersom han är utlandsstudent så har man där gjort en 
immuntest mot hepatit B som visar antikroppar under 10 
IE/l, nivån som utgör Correlate of protection för hepatit B.



Fråga

Vad gör du nu?
• Kontrollerar en ny immuntest
• Ger en dos vaccin mot hepatit B och kontrollerar en ny 

immuntest efter ca 1 månad.
• Ger tre doser hepatit B vaccin enligt sedvanlig 

rekommendation, dag 0, efter 4 veckor och efter 3-6 
månader

• Avstår från ytterligare åtgärd då han redan fått tre 
doser.

• Vaccinerar om med ett annat hepatit B vaccin än det 
han fick för tre år sedan



Fall

Familj ska flytta till Calcutta under 1 år pga
arbete. Farmor 65år. Pappa 40år, TNFa
behandlad RA. Mamma 35 år, frisk. Två söner 10 
och 7 år. De önskar rabiesvaccin. 

Vilket doseringsschema rekommendera du?



Fråga

Vilket doseringsschema rekommendera du?

• Tvådosschema till alla

• Tredosschema till alla

• Tvådosschema till barnen och mamman, 
tredos till övriga

• Tvådosschema till barnen, tredos till övriga



Fall

35 årig frisk man. För fem dagar sedan 
oprovocerat biten i höger underben av gathund i 
Thailand. Blodutbyte. Sökte akut på plats och 
erhöll två doser rabiesvaccin i vardera armen. 
Nu tre dagar senare kommer han förbi och 
undrar över fortsatt rabiesvaccination.

Lämplig handläggning?



Fråga

Lämplig handläggning?

• Ger immunglobulin, följt av 3 doser 
rabiesvaccin

• Inget idag, han får komma tillbaka om 4 och 
18 dagar för rabiesvaccin

• Ger rabiesvaccin, följt av 3 doser rabiesvaccin

• Inget, låg risk för rabies



Fall 

Du sitter idag, 14 november 2018 och vaccinerar. En 
av ”kunderna” är en 67-årig man med svår astma. 
Han ska resa till Thailand under två veckor kring jul 
och bo på turistort. Han är sen tidigare fullt 
vaccinerad mot hepatit A och B. Tog booster mot 
difteri och tetanus för vid motsvarande resa för två 
år sedan. I övrigt int vaccinerad sedan barndomen.

• Är det några ytterligare vacciner du skulle 
rekommendera? 



Fråga

• Japansk encefalit

• Vaccin mot årets säsongsinfluensa

• Vaccin mot tyfoidfeber

• Pneumokockvaccin polysackaridvaccin 

• Pneumokockvaccin konjugerat

• Pneumokockvaccin, både konjugerat och 
polysackarid, med två månaders mellanrum.



Fall

En 43årig man planerar åka på en missionsresa 
till Uganda i 6 månader med avresa i januari. 
När han var 20 år blev han splenektomerad efter 
ett trauma. Han erhöll pneumovax då som 
uppföljande vaccination.

• Påverkar detta din vaccinationsplanering?


