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TBE-vaccination på 15 minuter 

 Rekommenderat vaccinationsschema 
 Glömda doser/förlängda intervall? 
 TBE trots dokumenterad vaccination enligt rekommendation? 
 När ska man ge booster? 
 Ska TBE-vaccin vara kostnadsfritt ? 
 

 
 



TBE i Sverige; ökande trend anmälda fall –  
trots årlig ökning av antalet sålda vaccindoser 

 
2018: i princip lika många fall.  

2018 Högst incidens i Sörmland 14/100 000! 

Källa: Folkhälsomyndigheten 



TBE-vaccinationsrekommendationer i Sverige? 

 (Ännu)inga officiella/Folkhälsomyndigheten(FoHM) 
 

 Årlig genomgång av smittskyddsanmälningar/aktuella studier: 
samstämmighet om vaccinationsrekommendationer med 
smittskydds-, infektionsläkare, lab och ansvariga på FoHM 
 

 Uppgifter från smittskyddsanmälningar centrala: trolig smittort 
och ev tidigare vaccinering ger underlag för rekommendation 
 

 Vaccinföretagens rekommendationer baseras på SPC 



TBE-vaccination för personer < 50 år 

 
Priming = 2 doser      Booster = 1 dos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dos 4 efter 3 år 
 
 
Därefter påfyllnadsdoser var 5:e år oavsett ålder 

 
 

Dag 0    1 (-3) månader  I god tid före nästa säsong (april) 

5-12 månader efter dos 2 

1 3 2 



TBE-vaccination för personer ≥ 50 år,  
eller immunsupprimerade oavsett ålder,  
när vaccination påbörjas 

 
Priming = 3 doser   Booster = 1 dos  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dos 5 efter 3 år  
 
 
Därefter påfyllnadsdoser var 5:e år oavsett ålder 

 
 

Dag 0 1 månad  I god tid före nästa säsong 
(april) 

5-12 månader efter dos 3 

1 4 2 

3 månader 

3 



Glömda doser och förlängda intervall? 

Behöver inte ”börja om” om glömd dos/förlängda intervall: boostersvar 
är lika bra oavsett intervall  
MEN överväg att börja om hos ”äldre” > 50 år eller immunosuppression 
oavsett ålder och mer än 1-2 doser för mer än ett år sedan 
/betydelse av bra ”priming” för adekvat skydd 



TBE trots vaccination? 
1004 TBE-fall 10 år 2006-2015 Stockholm 
 
 53 (5%) vaccingenombrott (= dokumenterade doser enligt rek ) 
 Medianålder 62 (6-83) 
 43 (81%) >50 år 
 2 barn 
 Ca 50% hade underliggande sjukdomar  
 26% hade immunsupprimerande tillstånd 
 36 (68%) efter dos 3 eller 4  
 81%  hade allvarlig eller svår TBE 
 3 dödsfall (6%) > 60 år m njursvikt, RA med mtx beh, Hodgkin 



TBE trots vaccination? 

 

Hansson K, Rosdahl A, Insulander M, Vene S, Lindquist L, Gredmark-Russ S, Askling HH. Tick-borne encephalitis (TBE)  
vaccine failures: A ten-year retrospective study supporting the rationale for adding an extra priming dose in individuals 
 from the age of 50 years Clin Infect Dis. 2019 Mar 7. pii: ciz176. doi: 10.1093/cid/ciz176. [Epub ahead of print 
 

Rekommendation 2018: en extra primingdos från 50 års ålder 



Frågan 

 
Varför måste TBE-vaccin ges så ofta-  
(när) kan man förlänga boosterintervallet 
utan att öka risken för vaccinationsgenombrott? 



Vad säger vaccinföretagen = vad står i FASS? 

Encepur booster doser var tredje år till > 49 år  
 
 
 
 
 
 
 
 
FSME-Immun booster doser var tredje år till > 59 år  

 



Vad säger studierna? 1(3) 

 

251 individer följdes i 10 år efter 1: a booster (3 år efter grundvacc) 
Vaccinationssvar mättes med NT och ELISA 
85% seropositiva efter 10 år 
 
Ålder 50-60:  54 personer ( varav 44 fullföljde 10 år)  
Ålder >60 år: 10 personer ( varav 4 fullföljde 10 år) 



 
Vad säger studierna? 2(3) 
Beran J et al. Second five-year follow-up after a booster vaccination against tick-
borne encephalitis following different primary vaccination schedules demonstrates at 
least 10 years antibody persistence. Vaccine. 2018 Feb 1 

n=191,  ≥ 12 år  
Overall, 90–100% of participants in the all-screened set and 97% in 
the per-protocol set had the clinically meaningful threshold of 
protection (NT titers10) across all timepoints, regardless of the 
primary vaccination schedule.  
This study showed long-term persistence of anti-TBEV NT 
antibodies for up to 10 years after the first booster dose of TBEvac 
in all age groups, regardless of the primary vaccination schedule 

 

 50 stycken var 50-60 år och 14 stycken över 60 år, alla fullföljde inte studien 



 
 
 
 
 
 
 

Vad säger studierna? 3(3) 

Mars 2019: Stärker övriga studier att 10-års intervall, efter första boosterdosen, 
räcker till barn och yngre vuxna. Baserat på serologiska end-points. 



Hur gör andra?  
Schweiz…. 
…rekommenderar booster var 10:e år oavsett ålder och 
säger att de inte har fler fall/vaccinationsgenombrott… 

 
 
 
 
 
 

…uppföljning, publikationer? 



Vad vet vi inte? 

 Vi vet inte om antikroppsnivåerna verkligen ger ett skydd mot 
sjukdom 
 

 Vi vet inte om det går att generalisera booster var 10:e år beroende 
på ålder, underliggande sjukdom etc 
 

 Uppföljningsdata från Schweiz? 



Vad vet vi? 

 Relativt få studier 
 Framförallt på yngre individer < 50 år 
 Betydelsen av ”priming”: yngre människor svarar bättre på 

vaccination* 

 
 
 
 
*Wagner A et al. Age-related differences in humoral and cellular immune responses 
after primary immunisation: indications for stratified vaccination schedules. Sci Rep. 
2018 Jun 29;8(1):9825. 

 



Vad vet vi i Sverige? 

 Vi har ett av världens bästa epidemiologiska 
övervakningssystem i SmiNet med data om varje  TBE fall 
inkl.vaccination/antal doser och således bra möjlighet till 
uppföljning av förändring i vaccinationsrekommendationer 
 

 Vi vet att en extra primingdos till > 60 åringar har varit positivt- 
inga TBE-fall med detta schema hitills.  

   Hansson K et al Clin Infect Dis March 2019  

 



Vad tycker jag? 

 Förlängt booster-intervall till 10 år efter dos 4 ( 3-års dosen) 
verkar rimligt till de som börjar vaccinera sig före 50 års ålder 
 

 Men inte till de som är > 50 år 
 

 Förändringen i rekommendationerna (som inte är från FoHM?) 
måste koordineras och planeras i god tid, inför säsongen 2020? 
 

 Uppföljning/utvärdering/studier 



Är det kostnadseffektivt att samhället 
betalar TBE-vaccinationen? 

 

Svar : Ja,  i ett högendemiskt område med vaccinationstäckning 
och vårdkostnader motsvarande region Stockholm och framförallt om man  
erbjuder barn vaccin från 3 års ålder 

Webbpubliceras idag 
i Läkartidningen 



Fortsättning följer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Personalvaccination på 10 min 

Hur svårt kan det va? Det är väl bara att vaccinera? 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_63DoJ3iAhWjw6YKHa-xCz0QjRx6BAgBEAU&url=https://alltatalla.se/allmant/berattelser-fran-vardpersonal&psig=AOvVaw34q5PrAsOQO8SFenYFOXIk&ust=1558000005461373


Personalvaccination 

 Varför? 
 Vilka? 
 Till vem? 
 Hur? 



Mentometerfråga 1(3) 

1. Hur motiverar du bäst dig själv och dina kollegor att 
influensavaccinera sig? 
 
a. Minskad risk att själv bli sjuk 
b. Minskad risk att smitta patienter 
c. Inte alls  
  
 



Mentometerfråga 2 (3) 

2. Ska kikhostevaccin rekommenderas till vårdpersonal? 
a. Ja 
b. Nej 
c. Bara de som vårdar barn/arbetar på förlossningen 
  

 



Mentometerfråga 3 (3) 

3. Är du immun mot mässling? 
a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 

 



Varför? 

Lagar.  
 Arbetsmiljöverkets föreskrift: Arbetsgivaren ska enligt AFS 

2018:4 om smittrisker bedöma och analysera risker samt 
vidta de åtgärder avseende profylax och hälsokontroller 
som bedömningen leder till...Arbetsgivaren ska se till att 
särskilda hygienåtgärder tillämpas… 

 Arbetsgivaren kan inte kräva att anställd vaccinerar sig 
men omplacering möjlig om avsaknad av immunitet 

 Kollektivavtal medger arbetsförbud om risk för 
smittspridning (full lön) eller i avvaktan på 
läkarundersökning (sjuklön) 



Varför? 

Smittrisker Influensa 
Patientsäkerhet- personalvaccination  
 Metaanlys: 29% minskning av dödsfall och 42% minskning av ILI 
 Cochraneanalys visade inget stöd för minskat antal långtidsvårdade 

patienter med influensa 
 Årliga influensavaccinering ger inte sämre skydd mot influensa 
 FoHM rekommenderar vaccination till de som vårdar patienter med 

kraftigt nedsatt immunförsvar 
 Och, varför inte? 
    Ahmed F et al CID 2014 
    Thomas RE Cochrane Database Syst rev 2016 
    Trieu et al CID 2018 



Varför? 

Smittrisker Kikhosta 
 Vaccinet skyddar ca 75-80% mot svår sjukdom hos små barn 
 Mild sjukdom trots vaccinering 
 Dokumenterade fall med smittspridning 3 år efter vaccinationen 
 WHO position paper 2015: inga övertygande bevis att allmän 

vuxenvaccinering hjälper spädbarnsinsjuknande 
     



Varför? 

Smittrisker Mässling 
 Två doser = immun?! 
 Vårdpersonal med dokumenterade två doser insjuknade i Göteborg 

men spred inte smittan vidare/låg viral load.  
     Sundell et al. Eurosurveillance 2019 

 Tre doser aktuellt? 
     



Vilka? 
 

 Vårdpersonal? 
 Studenter? 
 Lokalvårdare? 
 Vaktmästare? 



Till vem? 
 

 Anamnes räcker? 
 Serologisk kontroll? 
 Byte av enhet/arbetsplats/arbetsuppgift? 



Hur? 
 

 På ”kliniken”? 
 Företagshälsovården? 
 Vårdcentralen? 
 Annan lösning? 

 
Huvudsaken är att det blir gjort och att gängse lagstiftning 
följs avseende ordination, sekretess, journalföring 



Tack för mig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       helena.hervius.askling@ki.se 
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