
Rabies

• Aktuellt om pre-exp profylax, en uppdatering

• Om tid medger kort uppdatering post-
expositionsprofylax   



Indikationer för pre-exp.profylax
• Yrkesmässig exposition 

➢Veterinärer, karantänpersonal etc, labpersonal, ”arbeta med djur”
➢Skogsarbete i endemiskt område, räddningspersonal, militärer

• Patientvård i högendemiskt område för rabies

• Stationering i rabiesendemiskt område 
➢Särskilt Barn (< 12-15 år)
➢Stationering i rabiesendemiskt område utan tillgång till RIG
➢Övr med ”at risk activities”. Borde vi vaccinera mera?

• Resenärer
➢Avlägsen sjukvård, sjukvård som kan erbjuda post-exp. profylax, ej  

tillgängligt (inom 1 dygn)
➢Viss speciella resenärer extensiv outdoor exposure in rural areas such as 

”running, bycycling, hiking,camping”, ”activity in caves that may lead to 
contact with bats” (WHO)



Rabiesrisk, WHO

Bra hemsida: https://www.gov.uk/government/publications/rabies-risks-

by-country/rabies-risks-in-terrestrial-animals-by-country#g



CDC – Countries not reporting national rabies 20131(publ 2015), 
”rabies free”, but bat-rabies may be seen

REGION COUNTRIES/LOCALITIES

Africa Cape Verde, Mauritius, Réunion, São Tomé and Príncipe, Seychelles

Americas North: Bermuda, Saint Pierre and Miquelon
Caribbean: Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, The Bahamas, Barbados, 
Cayman Islands, Dominica, Guadeloupe, Jamaica, Martinique, Montserrat, 
Netherlands Antilles, Saint Kitts (Saint Christopher) and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Martin, Saint Vincent and Grenadines, Turks and Caicos, Virgin Islands 
(UK and U.S.)

Asia and the Middle East Hong Kong, Japan, Kuwait, Malaysia (Sabah), Qatar, Singapore, United Arab 
Emirates

Europe2 Albania, Austria, Belgium, Corsica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Finland, France, Germany, Gibraltar, Iceland, Ireland, Isle of Man, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway (except
Svalbard), Portugal, Spain (except Ceuta and Melilla), Sweden, Switzerland, 
United Kingdom

Oceania3 Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Micronesia, 
New Caledonia, New Zealand, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New 
Guinea, Samoa, Vanuatu

1Global surveillance efforts and reporting standards differ dramatically, conditions may change rapidly because of animal 

translocation, and bat rabies may exist in some areas that are reportedly “free” of rabies in other mammals.2Bat lyssaviruses 

have been reported throughout Europe, including areas that are reportedly free of rabies in other wild mammals.3Most of 

Pacific Oceania is reportedly “rabies-free,” with the exception of Australia, where lyssaviruses in bats have been reported, as 

well as fatal human rabies cases.



Pre-expositionsprofylax (PrEP)
2-dos schema: Rekom enl WHO från 2018 (bedöms som likvärdigt med 
tidigare rekom 3-dos schema)
• Intramuskulärt : 1 dos dag 0 + 7 (i m. deltoideus el utsidan låret till 

barn < 2 år) PCEV (Rabipur) 1,0 ml, PVRV (Verorab) 0,5 ml
(FoHM rekom 2 doser i.m. dag 0+7)

• Intradermalt; ”two-site intradermal”: 2 doser 0,1 ml dag 0+7 (ska 
ges i olika kroppsdelar)

• Om tidsnöd: Visat att även 1 dos i.m eller 2 doser i.d. dag 0 kan ges i 
nödfall, dvs ger ett bra boostersvar vid senare exposition (visat för 18-
45 år, icke immunnedsatta)

3-dos schema: 1 dos dag 0, 7, 21-28 i.m el i.d. rekom vid nedsatt 
immunförsvar (FoHM rekom enbart i.m. vaccination vid immunbrist). 
Snabbvaccinationsschema i.m. 1 dos dag 0, 3, 7 har hos 
immunkompetenta visat ett jämförbart och kan ges i nödfall om tidsbrist 
till immunnedsatta.

Om möjligt påbörja pre-exp profylax innan man börjar med 
klorokinprofylax mot malaria (klorokin sänker marginellt vaccinsvaret)



Antikroppssvar efter 
pre-expositionsprofylax

• Alla utvecklar skyddande antikroppssvar efter korrekt 
given i.m. och  i.d. prexep.profylax om ej immundefekt

• Flertalet serokonverterar redan efter 1 dos i.m och når den av WHO 
angivna lägsta skyddande nivån >0,5 IU/ml efter vanligen 7 dagar 
och behöver inte titerkontrolleras

• De som hanterar fladdermöss bör dock ha en titer >1,5 IU/ml för att 
säkerställa korsreaktiviteten mot alla fladdermusstammar så denna 
grupp bör därför titerkontrolleras

• Kolla titer om möjligt hos immunsupprimerade tidigast 2 
(gärna 4 veckor) veckor efter dos. 

MMWR 48: 1-21; 1999

Briggs et al. Vaccine 10:125-129; 1992



Risk för rabiesexposition hos resenärer
Av västerländska resenärer var cirka 1% bitna och 3% slickade av djur 
per månad. 11-18 % hade fått pre-expositionsprofylax innan resan. 
Bara hälften informerats om rabiesrisk innan resan. (Piyphanee, 2010 
och 2012)

Av 2697 exponerade för rabiesrisk 1997-2012  (GeoSentinel, 2017) var 
bara 1/4 omhändertagna under resan och 3/4 omhändertagna efter 
hemkomst! 
• 74% Asien (varav 42% SoA och 32% övriga asiatiska länder)
• 9% Afrika
• 7% Latinamerika
• 3% Mellersta östern
Toppländer: Thailand, Indonesien, Nepal, Kina och Indien

Djur vid exposition (dvs annorlunda än för de som insjuknat i 
rabies): 60% hund, 24% apa (75% av dessa i Asien, 90% ”turister”), 
10% katt, 2% fladdermus
Grad av exposition hos Israeliska resenärer (NECTM 2006): 7 
penetrerande bett och 6 ”light bite”. Bara 4/13 fick post-exp profylax 
(2 <24 tim) (NECTM 2006)
Apbett: 2017 rapporteras totalt 5 kända fall av hos människa i Asien 
efter apa-bett. (Gautret et al in May 2014 PLOS Neglected Diseases).



Barn och risk för rabies

• Barn i endemiska områden har en kraftigt ökad risk 
att bli biten av hund (RR x 4-37 i åldern 3(5)-14 års 
ålder)

• Barn <15 år står för 40% av rabiesfallen i världen
➢Däremot inte hos resenärer för där står barn bara för 17% 

av rabiesfallen

• Studier indikerar också att barns som exponeras ofta 
undgår uppmärksamhet



Tre svenska fall av rabies

1974: Fotograf + flickvän Indien.

• Båda slickade av valp i ansiktet i Goa i Indien. Flickvän dog i Goa.

2000: 19-årig flicka biten av valp i höger hand i Thailand

• Tog hand om kringströvande hundar. Plåstrade om valp som blivit 

svårt biten av annat djur och som dog efter ca 1 vecka. Valpen bet 

henne i handen. Pojkvän biten i benet.

Två kliniska former av rabies hos människa finns: Furiös och 

paralytisk form.

Överlevnad efter insjuknande i rabies är extremt sällsynt. 15 fall 

beskrivna (april 2018), flertalet med svåra sequele



Gemensamt för dessa 3 svenska fall
•Omedvetna om risken för rabies

•Aktivt sökt kontakt med hund

•Ingen post-exp.profylax har övervägts

•Valpar involverade i alla 3 fallen

•Ingen av dessa hade behövt insjukna om

- de ej aktivt sökt upp hund i endemiskt område

- om de trots detta tagit post-exp.profylax

SLUTSATS: Enkel resenärsinformation är en mycket bra 

pre-expositionsprofylax mot rabies! Stöds av det faktum 

att nästan bara resenärer som inte fått post-exp i landet 

eller ofullständig sådan fått rabies. 



Postexpositionsprofylax till tidigare 
grundvaccinerad

WHO (april 2018): 
• Alt 1: Vaccin 1 dos dag 0+3 i.m el i.d.

• Alt 2: 4-site intradermal (dag 0 enbart) (ges i deltoideus och lår alla 4 
kvadranterna)

FoHM (juni 2019):
• 1 dos i.m. dag 0+3 

Behöver inte RIG (om ej immunsupprimerad)

Glöm ej meddela alla som fått PrEP behovet av 
postexpositionsprofylax

Immunsupprimerade:
• Alltid 5-dos Essenschemat i.m som post-exp profylax d 0, 3, 7, 14, 28
• Immunsupprimerad som fått PrEP ska också alltid ha RIG



Booster efter grundvaccination?
• För majoriteten med låg risk gäller:

• Booster i samband med exposition räcker oavsett tid sedan grundvaccination. 

• De med hög risk el de som kan smittas utan att veta om det skall 
boostras/titerkontrolleras regelbundet: En ny dos ges i.m. eller 2 doser i.d (vid 
samma tillfälle) 1 år efter grundvaccination, därefter titerkontroll/ booster beroende 
på risknivå, vanligen vart 5:e år om inte ssk högrisk

• Yrkesmässig aerosolsmitta (lab personal el motsv)

• Små barn som ej förstår att tala om att de blivit exponerade

• Övriga med hög risk för exposition (ssk vissa yrkesgrupper):

• Regelbunden hantering av fladdermöss

• Regelbundet arbete med importerade däggdjur

• Veterinärer, arbete med vilda djur, motsvarande som regelbundet reser till 
rabiesendemiska områden och hanterar djur

• Möjlig vård av rabiessjuka (direkt patientvård i rabiesendemiska områden)

• Stationering/bosättn i omr där det är svårt att erhålla booster vid exposition



Problem för resenären avseende RIG som kan 
motivera pre-expositionsprofylax

RIG ges inte: 65% av de resenärer som borde får RIG får enbart vaccin 

i Nordafrika och Asien (Thailand och Indonesioen). I världen totalt sett 

får bara 2% RIG vid grad III-exposition!

RIG finns ej att tillgå i nationell sjukvård i flera länder (Nigeria, Togo, 

Tanzania, Chad, Malawi, Rwanda mfl) men kan då ofta finnas på 

”privata” sjukvårdsinrättningar.

Resenären avstår - rädda, för dyrt  och dåligt informerade om behovet

Man slarvar med att lokalt infiltrera och rengöra alla sår med RIG

ERIG oftast tillgängligt i de flesta länder, men HRIG mer begränsat, 

(ERIG tillverkas i Europa, Thailand, Indien, Kina, Sovjetunionen, Syd-

Amerika)

ERIG låg biverkningsfrekvens (1% serumsjuka, 1-2/15000 anafylaxi)

Moderna rabiesvacciner vanl tillgängliga även i u-land 



Vaccin schema för postexpositionsprofylax (PEP)

Essen (IM x 5)                    

Alla godkända vacciner. 

Rekom till immunnedsatta.
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Vanlig frågor
Kan man byta mellan olika godkända vaccin? SVAR: Ja, om nödvändigt.

Om man inte vet om personen som ska fortsätta sin post-

expositionsprofylax påbörjad utomlands om doserna givits i.m. eller i.d. 

hur gör man då?

SVAR: Ge intramuskulärt eller i.d. spelar ingen roll, båda jämbördiga

WHO anser att i.d och i.m. vaccination är likvärdiga och rekommenderar 

i första hand i.d. vaccination då det är kostnadsbesparande (i alla fall i 

länder som har mycket rabiesexposition då vaccinets hållbarhet efter 

bruten förpackning endast är 6-8 tim) 

Om fördröjd dos i schema behöver man aldrig börja om utan man ger 

avsedd dos så fort som möjligt och fortsätter sedan enligt schemat.

Om immunsupprimerad kolla titrar vid pre-expositionsprofylax! (ev ge 

extrados/doser redan innan kontroll av titrar om stor immunnedsättning)



Gula febern

•Fallbeskrivning: Biverkning av gula febern-
vaccin 

•Vaccination, uppdatering
• Biverkningar
• Rekommendationer



Fallrapport

Anne J. Jääskeläinen et al. 
Suspected YF-AND after yellow feber 

vaccination in Finland. 
J Clin Virology 61 (2014) 444-447



50-årig tidigare frisk man. Bosatt i Finland.

Vaccineras mot GF med Stamaril inför resa till Rio de Janeiro 

februari 2013.

4 dagar efter vaccinationen trött, tendens att somna, kognitivt 

påverkad (koncentrationssvårigheter etc), tinnitus, svårt att fokusera 

med blicken, förlust av lukt- och smaksinnet, smärtattacker ner i 

vänster ben, muskel- och ledvärk, ömhet i huden på buken, 

hjärtklappning, och högt blodtryck.

15 dagar efter vaccinationen åker han till Rio trots sina besvär.

Stannar mest inne på hotellet och avslutar semestern redan efter en 

vecka och åker tillbaka hem.

Remitteras till neurolog som ser honom en månad efter debut av 

biverkningarna.



Neurologen finner vissa minnesproblem, generellt långsam mentalt, 

dålig balans, ökade reflexer i vänster arm och ben, förhöjt blodtryck. 

Har konstig känsel vid beröring av huden på buken.

Har fortfarande tinnitus och försämrat smak- och luktsinne.

Röntgen MR väsentligen normal (ospec förändring i ena frontalloben)

1,5 månader efter debut av biverkningarna tas blodprov och 

lumbalpunktion görs som visar:

• Ingen cell- eller proteinstegring i likvor

• GF IgG o IgM-antikroppstitrar i serum IgG och IgM, låg nivå av 

neutraliserande ak

• Låga IgG-titrar i likvor

• Kvatitativ PCR för GF-vacc membranprotein neg i serum o likvor

Börjar tillfriskna de följande månaderna, dvs efter ca 1,5 månader

Är 7-8 månader efter insjuknandet tämligen återställd (lätt förhöjt BT)



• Slutsats av fallbeskrivningen: Neurologisk 
biverkan av vaccinet med centrala neurologiska 
symtom s.k. Adverse Neurological Disease (YEL-
AND). Första kända fallet i Finland.

• Har vi haft något sådant fall i Sverige?

• Var det korrekt att 2013 vaccinera en person 
som bara ska åka till Rio de Janeiro?



Få men allvarliga biverkningar
•Anafylaxi (ägg, gelatin): I olika studier 0,42-1,8/100 000 doser

• Postvaccinal encephalit (ökad risk ju yngre barn): 76% hos barn < 9 mån, 

• Sedan 1999 har ett fåtal fall med allvarlig biverkan rapporterats.(Både 
vaccinstam 17D-204 o 17DD YF isolerade i fatala fallen.)

• Allvarlig multisystemisk (YF-AVD) Risk 0,3/100 000 doser.

>60 år 2/100 000 (>70år 2,3/100 000) Dödlighet ca 65% (1-18 d, medel 4 d, 
efter vacc)

• Allvarlig neurologisk biverkn (YF-AND). Risk 0,4/100 000 doser. 

Postvaccinal encefalit, ADEM, Guillian-Barré, kranialnervspares (2-56 d efter 
vacc)

>60 år 1,7 /100 000  (>70år 2,3/100 000) Dödlighet ca 4% 

•YF-AVD eller YF-AND (additiv risk): alla=1,2/100 000; 60-69 år=2,6/100 000; 
>70 år=4,6/100000



Gula febern en sjukdom som varit aktiv under senare år



Senare tids utbrott
• En epidemi i norra Uganda oktober 2010 har ebbat ut med flera hundra fall och en dödlighet 

på ca 25%. Ett utbrott som skapat stor oro och problem för resenärer (återkommer till det)

• 2012 nytt utbrott i Sudan (Darfur) trol större än i Uganda vilket ytterl spätt på oron för GF

• Februari 2013 Chad: Innan inga fall sedan <1950

• Maj 2013: 143 fall rapporterad i södra Etiopien! 

• Angola december 2015 i Luanda-distriktet i Angola. Totalt t.o.m mitten av juni 2016 flera tusen
misstänkta fall av GF rapporterats. WHO har agerat akut inför detta största och allvarligaste
utbrottet på många år.

• Mars 2016 fall i Demokratiska repub Kongo med koppling till Angola.

• Brasilien: Senaste stora utbrott började dec 2016 i Minas Gerais och ut mot sydöstra kusten i
helt nya oväntade områden. Inne i själva städerna Sao Paulo och Rio de Janeiro bedömdes då
ingen risk föreligga. Juni 2017 trodde man att utbrottet ha upphört, men visade sig inte sant!

• I övrigt har under 2017-2018 Sydamerika förutom Brasilien även Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Franska Guiana och Peru haft fler fall än vanligt. Totalt har S-amerika 2017-2018 haft fler fall än
vad man tillsammans haft under flera decenier

• Nytt utbrott med första fallet 21 augusti 2018 i sydvästra Etiopien (Wolaita-regionen) hitills 35 
fall (2 nov 2018) varav 10 dödsfall. 1,45 milj vaccindoser från WHO´s ”emergency stockpile” 
utlovade. Etiopien nu beslutat införa GF-vaccination i de allm programmet 2020.

• Hösten 2019 nytt utbrott i Nigeria (Ebonyi State, delstat innanför kusten).



CDC maj 

2018
senaste

Ett område 
som inte 
tidigare 
bedömts 
vara ett 
riskområde

Ett område som på 1990-
talets slut hade många 
fall, så många att vaccinet 
tog slut i världen



Jan 2016-juni 2018 2153 konfirmerade fall  och 
744 dödsfall (30%)
Flertalet Sao Paulo State och Minas Gerais, men 
mindre antal i Rio de Janeiro State

Under säsongen 2018 jan-mars: Har 10 
internationella resenärer insjuknat vara 4 dött. 
(8/10 smittade på Ilha Grande utanför Rio-
kusten)

Högsäsong I detta område är vanl dec-maj.

Man är rädd för nya utbrott och spridning alltmer
söderut och hösten 2018 har 13,3 milj vacc i Sao 
Paulo, 6,5 mil i Rio-området, 1,9 milj i Bahia.

Då en successivt ökning av fall skett mer söderut efter 
östra kusten i Brasilien innebär det i sin tur att 
vaccination av resenärer till det södra området ner 
mot Uruguay också blivit mer angeläget

2017-2018
2016-2017

Konfirmerade fall hos 
människa el apor

Dec 2018- jan 2019

2016-2017

2017-2018

En tydlig spridning 
efter kusten söderut

Att fallen 
2016-17 går 
ner så 
dramatiskt 
beror mycket 
på en utbredd 
vaccination

Nya 
utbrottet 
dyker upp 
mer söder 
ut där 
vaccin-
teckningen 
är lägre 



18/1-2018

Man har beslutat på nationell nivå i Brasilien att nu även börja
vaccinera i de stora städerna utmed kusten!
“Local news are currently flooded with images of very long lines 
for the vaccine in these cities.”

Hur gör med resenärer som bara åker till stadsmiljö? 

Maj 2018: Rekommendationer (CDC) att nu även vaccinera om 
resa till stasmiljö i riskområdet inkl storstäderna Rio de Janeiro 
och São Paulo.

Dvs 2013 rekommenderade man inte att vaccinera de som bara 
åkte till stadsmiljö i stora städerna efter kusten.



GF hos resenärer från USA och Europa 1979-2018

1979-2015: TOTALT 13 fall (ett fall inte helt konfirmerat) varav minst 8 
dödsfall. I ett fall sågs GF hos en som var vaccinerad mot GF.

2016-2018: TOTALT 12 fall, ingen vaccinerad:

Resmål (hemland): 

• Peru: 2 fall (Frankrike, USA) 

• Surinam: 1 fall (Nederländerna), 

• Bolivia: 1 fall (Danmark), 

• Brasilien: 7 fall (Schweiz, UK, Rumänien, Tyskland x 2, 
Nederländerna, Frankrike) (+ 3 ytterl ej från Europa el USA)

• Gambia: 1 fall (Nederländerna) senaste fallet, flög hem 2018-11-17

Tilläggas kan 11 fall hos Kinesiska gästarbetare Angola 2016

Ref: Yellow fever: Global Status By Gideon Informatics, Inc., Dr. Stephen Berger (ISBN 978-1-4988-
2112-4) och Int J Antimicrob Agents. 2010 Nov;36 Suppl 1:S26-35



Något ytterligare om gula febern 
röran!

De oväntade nya utbrotten i av GF i Afrika med start i 
Uganda 2010 gjorde många länder oroliga för 
smittspridning varför de skärpte sina regler och 
åsidosatte WHO´s regelverk



Man kan hoppas att WHO:s beslut 2016 kommer att 
ta bort de exempel på ”röra” som fortfarande finns
• WHO har beslutat att f.o.m 11 juli 2016 att endast en dos av GF 

behövs, dvs det räcker med en dos för livslångt skydd.

• Alla länder som ingår i IHR (International Health Regulation) States 
Parties har legalt bundit sig att följa WHO-rekommendationerna
avseende inresa inklusive att endast en dos krävs för livslång skydd. 

• Dvs landinformation från WHO/CDC torde därför åter vara mer
pålitligt. Till 100%??

• Detta gäller även om man har ett gammalt intyg där det står
vaccinationdatum även om utgångsdatum daterat 10 år framåt

• Vilka är då dessa IHR States Parties?
• 16 April 2013 har 196 länder godkänt IHR (2005)



Av de länder som 2012 ändrade sina krav pga utbrottet i 
Uganda - ffa infört att GF-vaccin avkrävs äv vid transit <12 tim i 

land med GF - har flertalet nu återgått till tidigare rekom
*återgått till tid rekom inkl ej längre vid transit <12 tim ** oklart (anger inte vad som gäller vid 

transit) *** äv transit <12 tim

• Algeria*

• Anguilla (UK)*

• The Bahamas*

• Barbados*

• Bhutan***

• Botswana***

• Brunei*

• Burma (Myanmar)*

• Cambodia*

• Central African Repub**

• China*

• Costa Rica**

• Dominica*

• Easter Island (i Chile)*

• El Salvador**

• Fiji*

• Grenada*

• Honduras*

• Jamaica*

• Kyrgyzstan*

• Lesotho*

• Malawi*

• Malaysia*

• Malta*

• Mauritius*

• Mayotte (France)*

• Pakistan*

• Philippines***

• Russia*

• Saint Kitts (Saint Christopher) 
and Nevis (UK)**

• Senegal***

• Seychelles*

• Singapore*

• South Africa*

• Syria*

• Thailand*



Förutom att vissa länder inte återgått till gällande

regler vid transit  bidrar några länder ytterligare till 

”gula febern-röran” genom att införa ”temporärt 

ändrade rekommendationer” som skiljer sig från 
WHO:s

Aug 2016: Angola, Brasilien, Rwanda, Uganda

Febr 2017: Bolivia

Mars 2017: Ytterl rekom ang Brasilien

Sept 2019: Colombia (ej ”temporärt” utan bestående)

Osäkert vad länderna med ”temporärt” införda rekommendationer egentligen menar med 
detta.



Temporary Yellow Fever (YF) vaccination requirements for 
International Travellers related to current outbreaks in Africa (WHO 
Aug 2016 samt Bolivias hälsominister febr 2017)

Angola och Dem Republ Kongo (aug 2016):
GF-vaccin rekommenderas pga den rådande situationen för alla resenärer både vi 
inresa och utresa från landet:
Hur göra: Vaccinera alla då riskområde, vilket vi ju redan gör.

Brasilien (aug 2016 och mars 2017):
GF-vaccin rekommenderas för alla för resenärer utefter kustområdet (som vi 
diskuterat tidigare):
Hur göra: Vaccinera alla som reser dit. Nytt 2018 är också att de som reser till 
stadsmiljö Rio de Janeiro och São Paulo City nu också rekom vaccination

Uganda (aug 2016):
GF-vaccin måste vaccineras både vi inresa och utresa från landet, om inte så kommer 
man inte in och är man i landet kommer man inte ut :
Hur göra: Vaccinera alla då riskområde , vilket vi ju redan gör.



Rwanda (aug 2016):
I. Man kommer in i landet om man har GF-intyg och inte feber >38,5 gr om man 

accepterar att själv-rapportera sjukdomssymtom kommande 6 dagar.
II. Om giltig GF-certifikat men feber >38,5 gr får man komma in i landet om man 

godtar att isoleras och undersökas avseende GF.
Det finns dock vad man bedömer som inte helt tillförlitligt uppgifter att detta ska inte 
gälla om man kommer direkt från ett land inte endemiskt för GF.
Hur göra: Rwanda är fritt från GF, vaccinera ej om inresa från Sverige. Pga viss
osäkerhet, inte om pga risk men om vilka officiella regler som gäller, skriv “Letter of 
excemption” till alla.

Bolivia (februari 2017)
Alla resenärer avkrävas giltigt GF-certifikat för att komma in (men krävs enbart om 
man ska åka till riskområde för GF säger resemedicinare i Chile…..????, men hur ska
myndigheten veta vart man ska ) 
Hur göra: Vaccinera alla som ska vara i riskområde, till andra skriv “Letter of 
excemption”

Colombia (sept 2017): Vid inresa från alla länder om vistelse i naturparker, vilket vi ju
redan gör. Om inte skriv “Letter of excemption” till alla.



Ett exempel på att man aldrig kan vara riktigt 
säker att gällande regler tillämpas lokalt (även 

om det är ovanligt)
February 2018: I had a traveler from Canada going to Ethiopia (Addis) a 
few weeks ago and had a YFV certificate which stated "for the lifetime of 
person vaccinated". Upon arrival they required that he receive another 
YFV. They claimed that they are not honoring any certificate which was 
given >10 years.

Dubbelfel: 

• Etiopien kräver officiellt inte GF från resenärer från icke-gula-febern
område

• Etiopien har godkännt IHR 2005 och har därmed också accepterat att
10-årsgränsen nu gäller “for life of person vaccinated”

Man kan således inte helt gardera sig för dylika ej förutsebara
händelser som antingen beror på grav okunnighet eller önskan om 
att få pengar!


