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Fall

63årig man som reser till Tanzania (även 
Zanzibar) i 14 dagar som turist. Mekanisk 
hjärtklaff och behandlas med Waran.

– Vaccinationer?

– Malariaprofylax?



Fall

72årig kvinna som reser till Manaus i Brasilien 
under en månad innefattande djungeltur på en 
vecka.

– Vaccinationer?

– Malariaprofylax?

Om hon fick en dos Stamaril för 20 år sedan?



Fall

Familj ska om 4v åka 6 veckor till Uganda och 
hälsa på bekanta som bor där som missionärer. 
Pappan 40 år, psoriasis. Mamma 43 år stabil 
bipolär sjukdom. Son 7 år, 25kg, dotter 1 år, 
10kg. Barnen friska.

Vaccinationer?

Malariaprofylax?



Fråga

Efter diskussion föreskriver du läkemedel. 
Lämpligt preparat för malariaprofylax?

• Pappan, 40 år psoriasis

• Mamman, 43 år bioplär sjukdom

• Sonen, 7år 25kg

• Dottern, 1 år 10kg



Fall

30 årig man som skall resa till Burkina Faso på 
vinterhalvåret i 3 månader för arbete i ett 
projekt på landsbygden. Boende hos 
lokalbefolkningen. Tidigare behandlad för en 
depressiv episod.

– Vaccinationer?

– Malariaprofylax?



Fall

45 årig man skall göra en 6v rundresa i södra 
Indien om 2v. Tog en dos hepatit B vaccin 2005. 

– Vaccinationer?

– Råd?



Fall

40 årig kvinna men kortison och 
methotrexatebehandlad RA planerar en resa till 
turistområden i Vietnam i 8v. Ej vaccinerad för 
utlandsresa tidigare. Reser om 4 månader

– Vaccinationer?

Om reser om 2v?



Fall

25 årig kvinna som under 3 månader reser till 
Singapore, ”Väst”-Malaysia, Thailand, Kambodja, 
Vietnam, Laos och södra Kina (Yunnan). 
Landsbygdsvistelser i Laos och i Kina.

– Vaccinationer?

– Malariaprofylax?



Fall

27 årig kvinna och 30 årig man kommer med sin 
son, 14 månader gammal. De planerar att resa 
till Thailand om 3 veckor för en 3 veckors 
turistresa. De är båda friska. Barnet har erhållit 
sedvanliga vaccin enligt 
vaccinationsprogrammet. Ingen har fått vaccin 
för utlandsresa tidigare.

• Vilka vaccinationer blir aktuella för respektive 
familjemedlem?



Fall

25-årig man som varit i Etiopien på en två veckors 
kursresa. Under vistelsen blivit psykotisk och gett sig ut i 
slumkvarteren i Addis Abeba och predikat. Transporterats 
hem via Svenska ambassaden till psykiatriska kliniken i 
Umeå. Du är vik ul på psyk kliniken. När du ska skriva in 
patienten noterar du ett fult sår efter bett på underbenet. 
På direkt fråga berättar patienten att han blivit biten av 
en gatuhund i Addis för tre dagar sedan.

• Vilka kompletterande frågor ställer du?

• Vad gör du?



Fall

28-årig man, doktorand på med fak i Umeå. Ska 
resa till Tjeckien i 2 månader för sitt 
forskningsprojekt som rör tularemi (harpest). 
Reser i maj. Åker sedan direkt till Kenya i tre 
veckor inklusive en veckas safari.

• Vaccinationer?

• Malariaprofylax?

• Reseråd?



Fall

19-årig man söker för att få ett intyg. Han ska åka på college i 
USA och vara borta ett år. Första två månaderna ska han bo på 
campus, sedan i en amerikansk familj.
Amerikanska myndigheterna kräver intyg på vaccination mot, 
difteri, tetanus, polio, kikhosta, HiB, mässling, vattkoppor, 
röda hund, påssjuka, hepatit A och B, tuberkulos,  
meningokocker och pneumokocker för att han ska få sitt 
studentvisa. Han har med ett papper där alla vaccinationer 
ska föras in med datum för när dom givits.
Han säger att han tagit vaccinationer han erbjudits som barn 
och i skolan, men har inga vaccinationsbevis.

• Hur gör du?



Fall

Pappa kommer med sin 7-årige  son som ska åka 
till Burma i 6 månader med sin mamma 
(föräldrarna är skilda). Mamman ska arbeta med 
ett forskningsprojekt på landsbygden. Pappan 
ska själv inte åka med.

Han uppger att pojken är vaccinerad enligt 
barnvaccinationsprogrammet men i övrigt inte 
fått några vacciner.

Vad ger du honom? 



Fall fortsättning

Nästa dag kommer en ilsken mamma till mottagningen. 
Hon säger att hon skickade pappan med pojken till 
mottagningen för att hon själv inte kunde komma med 
den dag de bokat tid, men att pappan gett fel uppgifter,
Pojken har varit i Asien tidigare med sin mamma för ett år 
sedan och har då fått vaccination med två doser Twinrix
och två doser Japansk encefalit. Han fick också 
vaccination mot tyfoidfeber.
Vad gör du nu?
När mamman gått sitter du och tänker att det är något 
viktigt du saknar i vaccinationsbranschen? Vad kan det 
vara?



Fall

79-årig frisk kvinna söker på akuten efter att ha 
satt en grep i foten när hon jobbade i 
trädgården. Hon vet att hon som barn 
vaccinerades mot tuberkulos och polio, men är 
osäker på om hon fått ytterligare vacciner. Har 
inte rest utanför Norden i hela sitt liv.

Vad gör du?



Fall

Ett par (52 och 55år) skall resa till Sydafrika i 4 
veckor. Mannen välreglerad typ 1 diabetes. 
Rundresa i landet. 1 vecka i Krugerparken i 
nordöstra delen av landet. Mellanlandar i Addis 
Abeba.

• Vaccinationer?

• Malariaprofylax?



Fall

40 årig kvinna kommer med sina två flickor 3 och 8 
år gamla. De skall resa hem och hälsa på släkten i 
Burundi i 2 månader i sommar. De reser om 2 
veckor. Yngsta flickan är född i Sverige. Mamman 
och äldsta barnet kom till Sverige för 6 år sedan. 

• Kompletterande frågor?

• Vaccinationer?

• Malariaprofylax?



Fall

18 årig man söker på vaccinationsmottagningen. 
Han skall om 3 månader göra en rundresa i 
Sydamerika i 8 veckor och besöka Colombia, 
Ecuador, Peru och Bolivia. Kommer att vistas i 
djungelmiljö i Amazonas. Hans föräldrar är 
vaccinmotståndare så han har tidigare inte fått 
något vaccin. Nu som myndig vill han få de 
vaccinationer Du rekommenderar.

• Vaccinationer?
• Malariaprofylax?



Fall

30 årig sjuksköterska. Ska om 4v resa till 
Sydsudan för en 6 månaders placering för Läkare 
utan gränser. Ska bygga upp en hälsostation på 
landsbygden. Grundvaccinerad inklusive tre 
doser hepatit B vaccin.

• Vaccinationer?

• Malariaprofylax?


