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Take home message

• Informera resenärer om att inte röra hundar eller andra djur. ÄVEN 
OM DE SER TRÖTTA OCH SNÄLLA UT!

• KÖP INTE HUNDAR MED OKLART URSPRUNG!



Rabies- vaccination 

• Preexpositionsprofylax (PrEP) 

• Vaccin

• Postexpositionsprofylax (PEP)

• Vaccin + rabies immunglobulin (RIG)



Human rabies

• 99% smittade av hundar

• 40 % av drabbade är barn under 15 år

• CFR i det närmaste 100 %

• Senaste inhemska fallet i Sverige 1880-talet

• Två importfall sedan 1970: 1974 man smittad i Indien, 2000 kvinna 
smittad i Thailand



Rabiesvaccin

• Inaktiverat helcellsvaccin
• Minst 2,5 IU/dos för intramuskulärt givet vaccin
• Vaccinet ska vara godkänt av WHO

• Vaccinet ges oftast intramuskulärt med 1 ml/dos
• Kan ges intradermalt med 0.1 ml/dos. 
• Likvärdigt skydd

Ges i deltoideus, både intramuskulärt och intradermalt.
Barn < 2 år i låret



Preexpositionsprofylax PrEP

• Resa till länder med rabies. 

• Längre resa när man ska bo i landet.

• Särskilt vaccinera små barn

• Särskilt vaccinera om långt till sjukhus.

• Arbete med djur utomlands, även i Europa.

• Rekommenderas till veterinärer och andra som arbetar med djur i 
Sverige.



Preexpositionsprofylax PrEP
• Vuxna och barn 2 doser:

Dos 1: Dag 0

Dos 2: Dag 7

Intradermalt: 

Två doser på två olika lokaler (överarmar vuxna, lår barn under 2 år): Dag 0 och 7

(Förkortat schema)

Dos 1: Dag 0

Dos 2 Dag 3

• Immunsupprimerade och över 50 år: 3 doser

• Dos 1 dag 0

• Dos 2 dag 7

• Dos 3: dag 21-28

• (Booster 5 år). Högexponerade ska boostras om antikroppar under  0,5 IU/ml)



Postexpositionsprofylax

• Noggrann sårvård. Minst 15 min med tvål och vatten eller 
huddesinfektionsmedel

• Vaccination

• Ev immunoglobulin - RIG



Postexpositionsprofylax- riskbedömning

• Kategori I

• Kategori II

• Kategori III

• Klappat eller matat djur. Blivit 
slickad på intakt hud. INGEN 
EXPOSITION. INGEN ÅTGÄRD

• Blivit nafsad på bar hud. Rivsår 
eller skrapad utan blödning. 
EXPOSITION.

• Enstaka eller flera bett eller 
klösningar med skadad hud. 

• Blivit slickad på skadad hud eller 
slemhinna. 

• Biten eller skrapad av fladdermus 



Postexpositionsprofylax - vaccination

• Kategori II – vaccination

• Kategori III- vaccination och immunglobulin mot rabies (RIG)

• Samma vaccinationsschema för Kategori II och III



Postexpositionsprofylax –vaccination av 
tidigare ovaccinerade
• Essenschemat

• Zagrebschemat

• 4 doser

• Dag 0, 3, 7 och mellan dag 14-28

• 4 doser

• 2 doser dag 0 (en i vardera 
armen/låret), 1 dos dag 7, 1 dos 
dag 21

• Att föredra för kategori III om 
inte RIG kan ges 



Postexpositionsprofylax – tidigare vaccinerade

• Tidigare fullständig PrEP eller PEP

• Kategori II eller III: Sårvård och vaccination

• Vaccination: 2 doser im. Dag 0 och 3. 

• RIG ges inte.

• Om < 3 månader sedan fullständig vaccination (PrEP eller PEP) gör man 
enbart sårvård.

• Om tidigare ofullständig vaccination (PrEP eller PEP) med endast en dos 
räknas man som ovaccinerad.



Potexpositionsprofylax - immunsupprimerad

• Kategori II och III:

• Essenschemat med 5 doser: Dag 0, 3, 7, 14 och 28

• RIG  ges vid både kategori II och III

• Antikroppsnivåer bör kontrolleras

• Gäller även om man är tidigare vaccinerad



Postexpositionsprofylax - vaccination

• Samma vaccinationsscheman och vaccindoser till barn och gravida

• Om schemat inte har följts så ”återupptar” man och ger återstående 
doser. Man behöver inte börja om



Postexpositionsprofylax – immunglobulin mot 
rabies (RIG)
• Ska i första hand ges i och runt såret

• Dos: 20 IU/ kg kroppsvikt

• Om allt inte kan ges i och runt såret ger man resten intramuskulärt

• Vid exposition av slemhinnor ges hela dosen im.

• Får EJ ges på samma ställe som vaccinet.

• Kan ges efter att man påbörjat vaccination. Dock inom 7 dagar från 
exposition

• Man ger aldrig enbart RIG



Postexpositionsprofylax - immunglobulin

• Humant immunglobulin beställs från

• Apotek Scheele i Stockholm: Tel: 010-447 61 00

• En dos för vuxen kostar ca 20-30 000 kr

• Finns ett fåtal doser i Sverige



Rekommendationer om 
förebyggande åtgärder mot 
rabies — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-rabies/?pub=61367


Fall i Östergötland 2015

• Insmugglad hund. Jordbruksverket beordrar hemisolering.
• Hunden till veterinär med rabiesliknande symptom. 5 personal på 

veterinärstationen exponeras
• Hunden avlivas och skickas till SVA
• Anamnes visar att ”husse”, som arbetar på fritidsgård, brutit mot 

hemisoleringen och tagit med hunden till sin arbetsplats.
• Totalt 14 personer exponerade. Veterinärpersonal och 2 barn kategori III 

exposition.
• Påbörjar PEP till 14 personer och 7 personer får RIG.
• Inom 24 timmar svar från SVA: hunden har inte rabies.
• Så när som på en halv dos RIG är hela Sveriges förråd av RIG tömt. 
• Kostnad ca 150 000 kr för RIG. Ca 5000 kr för vaccin
• Avbryter vaccination för alla utom veterinärpersonalen som får PreP (ingen av 

dem vaccinerad mot rabies innan).


