
Falldiskussion 14/11

Vaccinationer och resemedicin

Umeå 11-15 november 2019

Martin Angelin, Jonas Stenberg



Fall

70 årig man. Bo hos sonens familj på Åland 2 
månader i sommar. Huset ligger fint i 
skärgården.



Fråga

Behov av TBE vaccination?

• Ja

• Nej



Fråga

Du ger vaccin. Antal doser inför denna sommar?

• En

• Två 

• Tre



Fråga

Visar sig att han fick 2 doser för 5 år sedan. Antal 
doser inför sommaren?

• En?

• Två?

• Tre?



Fall

• 30 årig kvinna. Resa 4v till Sri Lanka. 
Turistorter. Fick en dos hepatit A vaccin för 8 
år sedan.



Fråga

Hur gör du med hepatit vaccin?

• En dos hepatit A vaccin nu och en om 6-12 
månader.

• En dos hepatit A vaccin. Sedan färdigvaccinerad.

• En dos twinrix nu och om en månad samt en 
engerix om 6-12mån.

• 3 doser twinrix.

• Annat upplägg.



Fall

• 65 årig kvinna. Tre veckors resa till Thailand. 
Prednisolon och metotrexate för RA. Hur gör 
du med hepatit A vaccin?



Fråga

• En dos inför resan

• En dos, titerkontroll efter 1 månad

• Dubbel dos, titerkontroll efter 1 månad

• Två doser med 1 månads mellanrum

• Beriglobin



Fall

59 årig kvinna och 63 årig man som ska resa på 
en 2v charterresa till Gambia. Ska göra en 2 
dagars utflykt till Senegal. Båda är friska.



Fråga

Hur gör du med Gula Febern vaccin?

• Ger ingen vaccin, utfärdar intyg

• Ger båda vaccin

• Ger kvinnan (59år) men inte mannen (63år), 
utfärdar intyg

• Avråder från resan



Fall

14 månaders flicka. Född i Sverige. Skall resa 
med familjen till Ghana för att hälsa på släkten.



Fråga

Hur gör du med Gula febern och och 
mässlingsvaccination?

• Ger inga vaccin, avråder från resa

• Ger Gula febern nu och flickan tar 
mässlingsvaccinet vid vanlig tid på BVC

• Ger båda vaccinerna idag i varsin arm

• Ger Gula febern idag och mässlingsvaccin om 
en månad på BVC



Fall

Familj som skall resa till Karachi, Pakistan i 3 
månader. Man 35 år, frisk. Kvinna 30 år, son 7 år 
och dotter 3 år. Föräldrarna är födda i Pakistan. 
Bott 10 år i Sverige. Barnen är födda i Sverige.



Fråga

• Vaccin mot Kolera?

• Ja 

• Nej



Fråga

• Du ger vaccin. Antal doser/person?

• Pappa 35 år

• Mamma 30 år

• Son 7 år

• Dotter 3 år



Fråga

• Vaccin mot hepatit A?

• Pappa 35 år

• Mamma 30 år

• Son 7 år

• Dotter 3 år



Fall

Familj som skall resa hem och hälsa på släkten i 
Tanzania. Åker om 4v. Borta 8v. Mamman 30 år, 
gravid v16, frisk. Sonen 10 år, epilepsi.



Fråga

Vad är viktigast i detta fall?



Fråga

Efter diskussion föreskriver du läkemedel. 
Lämpligt preparat för malariaprofylax?

• Mamman 30 år. Gravid v16. Frisk.

• Sonen 10 år. Epilepsi.



Fall

• Familj. Två vuxna 40 och 35 år. Två barn 3 och 
7 år. 6 veckor i södra Thailand. Hyrt lägenhet i 
medelstor stad. Mormor 75 år följer med för 
att passa barnen.



Fråga

Vaccination mot Japansk encefalit?

• Ja

• Nej



Fråga

Rapporter om flera fall av sjukdomen i området 
har inkommit. Ändrar det din bedömning?

• Ja

• Nej



Fråga

Du väljer att vaccinera familjen.

Doser till barnen?

• Halv dos

• Hel dos



Fråga

Familjen har svårt att komma för dos 2 om 1 
månad. Du överväger att de dem dos 2 om 1 
vecka. Går det bra i detta fallet?

• Ja

• Nej


