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Byte av HPV-vaccin till Gardasil 9
Med anledning av den nationella upphandlingen av vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet så
kommer flickor i årskurs 5-6 från och med i höst att erbjudas Gardasil 9. Detta istället för som tidigare
Gardasil som innehöll skydd mot fyra olika stammar av humant papillom virus (HPV). Gardasil 9
innehåller skydd mot nio olika HPV-stammar och kommer således förhoppningsvis att kunna ge ett
ännu bättre skydd mot cellförändringar och i förlängningen även tumörutveckling.
Då det finns en del flickor som fått en eller två doser av det Gardasilvaccin som innehåller skydd mot
fyra HPV stammar så har vi fått en del frågor kring hur man då gör med den andra respektive tredje
dosen nu när Gardasil 9 finns tillgängligt. Folkhälsomyndigheten har publicerat svar på en del frågor
kring detta på deras hemsida och där framgår bland annat:


Vilket vaccin ska användas för vaccination av flickor som har fått första dosen med Gardasil?
o Efterföljande dos(-er) kan ges med antingen Gardasil eller Gardasil 9. Finns det doser av
Gardasil kvar kan dessa användas. Annars avslutas vaccinationsserien med Gardasil 9.



Kan de som har påbörjat en vaccinationsserie med Gardasil få den andra eller tredje dosen med
Gardasil 9?
o Ja, man kan fortsätta vaccinationsserien med Gardasil 9. Inga extra doser rekommenderas
utan man kompletterar bara vaccinationsserien.

Det finns idag inga rekommendationer om att ge de som redan vaccinerats klart med Gardasil ytterligare
doser av Gardasil 9. Läs gärna mer om detta, HPV och HPV-vaccin generellt på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/humantpapillomvirus/

Rotavirusvaccination införs
Från och med den första september så ingår vaccin mot rotavirus i form av Rotarix i det allmänna
barnvaccinationsprogrammet. Detta omfattar då alla barn födda efter första juli 2019. Två doser ges på
BVC, en vid 6-8 veckors ålder och den andra ges vid 3 månaders ålder.
Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarliga diarréer och kräkningar orsakade av rotavirus. Om barnet får
viruset trots vaccination så blir besvären oftast lindrigare.
Milda biverkningar i form av lös avföring, diarré och kräkningar är relativt vanliga och övergående. Detta
beror oftast på att vaccinet består av levande försvagat rotavirus som kan ge likande besvär som
rotavirusinfektionen i sig men mildare. Feber förekommer också. Mindre vanligt är magsmärtor och
hudutslag.
Invagination av tarmen är en väldigt ovanlig men potentiellt allvarlig biverkan av vaccinet. Viktigt att ha
detta i åtanke vid buksmärta hos små barn som nyligen vaccinerats. Invagination förekommer också
spontant utan relation till rotavirusvaccination men frågeställningen kan komma upp oftare nu efter att
vaccinationen införts. Omgående kontakt med Barnkliniken rekommenderas om misstanke på
invagination finns!

BCG vaccination tidigast vid sex veckors ålder
Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer gällande vaccination mot tuberkulos när det
gäller vid vilken ålder BCG vaccinet kan ges. Tidigare gavs det i särskilda fall redan i anslutning till
förlossningen. Med anledning av att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist (SCID)
införts sedan första juli i år så är den nya rekommendationen att man inväntar detta svar innan BCG ges.
Således blir det aktuellt med vaccination tidigast vid sex veckors ålder då testet är klart. De allra flesta
som skall få BCG vaccin kommer även fortsättningsvis att få det vid sex månaders ålder som idag.
Tidigareläggning av vaccination kan bli aktuellt om barnet ska vistas i en miljö där det finns särskild risk
för smittspridning, det vill säga:


vid aktuellt fall av tuberkulos i omgivningen (efter individuell bedömning av behandlande läkare
och efter eventuell profylax)



om barnet före sex månaders ålder ska resa till högriskområde med nära kontakt med
lokalbefolkningen



och även i de fall då det finns risk att barnet inte kan nås för vaccination vid sex månaders ålder

Dessa barn där man vill ge BCG vaccin vid sex veckors ålder kommer exempelvis att kunna få sitt vaccin
på Infektionsmottagningen i Växjö.

Fortsatt god täckning gällande barnvaccinationer
Årets vaccinationsstatistik som barnhälsovården samlat in är klar. Statistiken gäller som tidigare
vaccinationsstatus vid två års ålder, denna gång hos barn födda 2016.
I Kronoberg har 97,6 % av alla 2-åringar fått tre vaccinationer av det sexvalenta vaccinet (innehållande
skydd mot stelkramp, difteri, polio, kikhosta, hemophilus influensae och hepatit B) som ges första året.
Detta ligger på samma nivå som riket i helhet. Även gällande vaccination mot mässling, påssjuka och
röda hund så visar sammanställningen att 97,5 % har fått första dosen vid 18 månaders ålder vilket också
är mycket bra, aningen högre än riket som helhet (97,2 %).
Mycket bra jobbat alla som är del i detta och ser till att så många barn har ett bra skydd mot alla
ovanstående sjukdomar i Kronoberg!

Ny vikarierande sjuksköterska på smittskyddet
Magnus Hermann har bestämt sig för att trappa ner arbetet på Smittskyddsenheten i Kronoberg och
istället ägna sig åt andra trevligheter. Han kommer dock vara kvar som timanställd och det är vi väldigt
tacksamma för, då han besitter otroligt mycket kunskap och erfarenhet. Således kommer både ni och vi
kunna nyttja Magnus än en tid, om än i mindre omfattning.
Samtidigt är vi väldigt glada över att kunna presentera en vikarie för Magnus i form av Jennifer
Fältbacke. Jennifer har tidigare arbetat som sjuksköterska många år på Infektionskliniken i Växjö och
kommer nu senast från dialysen. Hon kommer att jobba 75 % hos oss på smittskyddet och ha kvar sitt
uppdrag som vårdplatskoordinator på 25 %.
Charlotte Svensson eller Jennifer kommer att svara på Magnus Hermanns telefonnummer framöver så ni
kan fortsatt komma i kontakt med oss per telefon på samma sätt som tidigare.
Christian Blomkvist
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