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TBE-vaccination - nya rekommendationer 2018 

Framtagna i samråd med smittskyddsläkare, infektionsläkare och Folkhälsomyndigheten.  

Nyhet: sänkt åldersgräns för en extra vaccindos från 60 till 50 års ålder. 

 

Barn och vuxna under 50 år 
Grundvaccination består av tre doser: månad 0, 1 och månad 6-12. 

Dos 2 ges en månad efter dos 1. Vaccinationsskydd utvecklas ca två veckor  

efter dos 2.  

 

Dos 3 ges fem-tolv månader efter dos 2, men framför allt i god tid före nästa fästingsäsong.  

Personer över 50 års ålder eller som, oavsett ålder, har medicinering som påverkar 

immunförsvaret 
Grundvaccination består av fyra doser: månad 0, 1, 2-3 och månad 6-12.  

Den extra dosen ges alltså en-två månader efter dos 2. Det kortare intervallet kan användas vid hög risk 

för TBE. Dos 4 ges inför nästa fästingsäsong. 

Om man inte fått en extra dos det första året kan man lägga till den dosen  

minst en-två månader efter dos 3 eller 4. 

Påfyllnadsdoser=boosterdoser (oavsett ålder) 
Den första påfyllnadsdosen ges efter tre år. Därefter ges påfyllnadsdos vart femte år. 

Påfyllnadsdoserna bör ges innan fästingsäsongen det aktuella året. 

Avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema 
Friska yngre personer behöver inte börja om utan kan fortsätta med schemat oavsett intervall till 

föregående dos/-er.  

Hos personer över 50 år eller immunsupprimerade måste individuell bedömning  

göras. Om det har gått mer än ett år sedan den första dosen, bör man vara mer  

liberal med att börja om. Detta med tanke på ökad risk för svår TBE-sjukdom samt förmodat sämre 

immunologiskt svar på vaccinet. 

Snabbvaccination är indicerat vid mycket hög risk för TBE och/eller kort tid för 

vaccination 
Följande schema ger bäst skydd på sikt: dag 0, 7 och 21. En uppföljande dos ges som vanligt efter fem-

tolv månader inför nästa säsong. 

 


