
Svenska Infektionsläkarföreningens tillfälliga råd om meningokockvaccinering inför det 
internationella scoutmötet Jamboree i Sydkorea 1-12 augusti 2023 
 
Bakgrund:  Globala massmöten är en känd riskfaktor för meningokockutbrott.  I direkt anslutning till 
Jamboree 2015 i Japan insjuknade sex ungdomar varav fyra från Skottland och två från Sverige i 
meningokocksjukdom (serogrupp W), med samma stam. Utbrottet renderade även en omfattande 
smittspårning. Med anledning av aktuell förfrågan från smittskyddsläkare/infektionskollegor, som 
tillfrågats av scoutföreningar, och i brist på nationella riktlinjer har vi formulerat rekommendationer 
om meningokockvaccinering inför nästa Jamboree med förväntat antal deltagare på ca 50 000 från 
hela världen. Mötet äger rum i Sydkorea 1-12 augusti 2023. 
 
Rekommendation: 
 

1. Meningokockvaccin ACWY en dos 
 
Vi rekommenderar i första hand att alla yngre deltagare, åtminstone under 25 år, vaccineras mot 
meningokocker ACWY med en dos, men det är förstås optimalt om alla i gruppen oavsett ålder 
vaccineras på samma sätt. 
 

2. Meningokockvaccin B två eller tre doser beroende på typ av vaccin. 
 
Risken för meningokock grupp B-infektion är mindre men inte obetydlig om man ser till den globala 
epidemiologin och storleken på mötet med deltagare från hela världen. Därför rekommenderar vi 
också detta vaccin. Om man måste välja vaccin av något skäl så är meningokockvaccin mot grupp B 
inte lika prioriterat som vaccin mot ACWY. Vaccinet ges i 2 doser (Bexsero) eller tre doser 
(Trumenba). 
 
Andra vacciner som kan vara aktuella/möjlig risk för smitta vid resa/massmöte: 
 
Vi påminner om vikten av tidigare grundvaccination såsom två doser mässling-, påssjuka, 
rödahundvaccin (MPR) liksom fullföljt vaccinationsprogram mot difteri och polio. Detta gäller i första 
hand barn och vuxna som inte fullföljt det svenska allmänna vaccinationsprogrammet eller är 
uppväxta i ett annat land. Hepatit A vaccinering bör också övervägas. 
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