
❙ ❙ Under våren har Baxter skickat ut re-
klam för sitt nya vaccin FSME-IMMUN
junior till läkare. Det är ett vaccin mot
TBE (»tick-borne encephalitis«, fästing-
buren hjärninflammation) som nu fått ny
barndosering (0,25 ml istället för vuxen-
dosen 0,5 ml). Detta vaccin »ger fullgott
skydd för barn från 1år upp till 16 år«. I
broschyren ser och läser man att barn
trivs i högt gräs och att det gör också fäs-
tingar. På foto i broschyren ser man två
små barn bakifrån, sittandes i gräset. 

Stor text används för information om
att TBE är en allvarlig akut sjukdom som
kan ge långdragna neurologiska besvär
och i enstaka fall leda till döden. I text av
mindre storlek upplyses om att barn och
ungdom får ett lindrigare förlopp vid
TBE än vuxna men att följderna ändå kan
bli allvarliga samt att TBE ingår i det all-
männa vaccinationsprogrammet i Öster-
rike. Längst bak i finstilt Fasstext står att
»för risk–nytta-utvärdering av vaccina-
tion av barn tillämpas officiella vaccina-
tionsrekommendationer«. 

På Baxter Medical ABs informa-
tionssida på Internet [1] kan allmänheten
läsa att »även förskolebarn får ett gott
skydd och avråds sällan eftersom bi-
verkningsfrekvensen är mycket låg«.

Ingenstans står det att incidensen av
TBE i Sverige är låg (40–120 fall/år) och
att barns incidenssiffror är ännu mycket
lägre. År 2003 rapporterades 107 fall,
varav 58 i Stockholmsregionen, enligt

SMI (Smittskyddsinstitutet) [2, 3]. Av
dessa var endast några få barn under 7 år. 

Ingenstans står det att barn under 7 år
inte behöver vaccineras enligt nationella
riktlinjer (från smittskyddsläkare inom
endemiska områden som Stockholm,
Uppsala, Södermanland, Östergötland,
Västmanland, och Kalmar) då de oftast
får lindriga symtom vid TBE och i prin-
cip inte riskerar att drabbas av bestående
men.

Barnmaterial från Stockholm
Efter personlig kommunikation med
Lars Lindquist, infektionskliniken, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge (som även refereras av Baxter) har
vi tagit del av ett sammanställt barnma-
terial från Stockholmsregionen. Det har
presenterats på ett ISW-seminarium (In-
ternational Scientific Working Group on
TBE) i Österrike våren 2004 och belyser
14 barn (0–6 år) som drabbats av TBE
under åren 1995–2001. Endast ett av de
14 barnen fick ett långdraget förlopp i
form av förlamning i ett ben och vissa
talsvårigheter, dock utan säkra tecken på

kvarstående sequelae. I ett annat svenskt
material från åren 1989–1993 hade nio
barn (0–6 år) drabbats av TBE, inget
barn fick långdragna symtom och alla
tillfrisknade utan men. Internationella
studier på barn är få men visar på lik-
nande siffror. De två kända dödsfall hos
barn med TBE som rapporterats i littera-
turen berodde med stor sannolikhet på
att barnen samtidigt haft andra kompli-
cerande sjukdomar. 

Sammanfattningsvis är det en myck-
et liten risk för små barn i Sverige att in-
sjukna i TBE över huvud taget och följ-
aktligen en försumbar risk att drabbas av
bestående men.

Bör man vaccinera små barn mot TBE?
Frågan kvarstår, bör man vaccinera små
barn mot TBE? Med all respekt för de lä-
kare som träffar oroliga föräldrar, vilka
tillsammans med sina barn tillbringar
somrarna i skärgården, och med öd-
mjukhet inför att man som läkare ibland
väger in faktorer som inte är vetenskap-
ligt grundade, så anser vi ändå att svaret
är nej! Att våga säga nej är också etiskt
försvarbart! 

Får läkemedelsreklam se ut hur som helst?
Svaret blir också här nej! Att i ord och
bild spela på föräldrars och läkares oro
kring fästingöverförd TBE, vilket Bax-
ter gör i sin reklambroschyr för vaccinet,
samt att utelämna relevant information,
är oetiskt och direkt felaktigt! 

Även om det handlar om ett effektivt
och säkert vaccin så förekommer bi-
verkningar (feber, huvudvärk, yrsel,
kramp), vilket förstås alltid ska vägas in
i helhetsbilden.

Den rekommenderade vaccinations-
serien innebär flera injektioner över tid.
Nålstick ska man utsätta små barn för
endast när det är nödvändigt och bespa-
ra dem när det är onödigt. Barn ska ab-
solut slippa smärtsamma stick som ges
på den grunden att deras föräldrar är
överdrivet oroliga. Detta är, och måste
vara, en självklar princip inom barn-
hälso- och sjukvård.  

Dessutom kan småbarnsföräldrar få
slippa den onödiga kostnaden av två do-
ser vaccin första året, en dos året därpå
och därefter en dos vart tredje år. För de
pengarna kan de unna sig och sina barn
något extra roligt under semestern!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Kampanj för TBE-vaccination 
av små barn oetisk och felaktig

Medicinskt sett finns ingen anledning att vaccinera små barn (0–7 år)
mot fästingburen hjärninflammation (TBE). Risken för insjuknande är
mycket liten i åldersgruppen och risken att små barn drabbas av be-
stående men är minimal. Detta framgår dock inte av vaccintillverka-
rens reklamutskick till läkare. Att spela på föräldrars och läkares oro
och att utelämna viktig informtion är både oetiskt och felaktigt.
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Fästingar i olika skepnader – en nymf, en
vuxen hane och en vuxen hona som ätit
ett skrovmål blod! Honan äter så mycket
för att hon ska lägga ägg. Dessa ägg blir
sedan larver som utvecklas till nymfer
osv (larven finns inte med på bilden).
Fästingar i alla stadier som tagit ett mål
blod kan sprida TBE (genom att de själva
blivit smittade av det djur de bitit). FOTO:
SJUKHUSFOTOGRAFERNA VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING.
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❙ ❙ Vi uppskattar de värdefulla synpunk-
terna på vårt informationsmaterial om
FSME-Immun Junior. Naturligtvis
kommer vi att beakta dessa.

Tick-borne encephalitis (TBE) är en
allvarlig sjukdom. Undersökningar un-
der senare år i såväl Sverige som Litau-
en har lärt oss att mer än 40 procent av
de drabbade får en bestående hjärnskada
[1, 2]. En ökad incidens har rapporterats
från ett flertal europeiska länder, inklu-
sive Sverige, sedan slutet av 1990-talet,
och sedan år 2000 har antalet rapporte-
rade fall i vårt land uppgått till 105–133
per år. Det finns dessutom goda skäl att
tro att TBE underdiagnostiseras och att
det verkliga antalet är högre [3]. Utöver
de tidigare kända riskområdena har un-
der senare år ytterligare foci identifierats
i bl a Västra Götaland och Skåne.

Var tionde under 16 år
I Sverige är cirka 10 procent av de drab-
bade barn under 16 år. Erfarenheten ta-
lar för att TBE i allmänhet har ett milda-
re förlopp hos förskolebarn, men allvar-
ligare sjukdomsbild samt bestående neu-
rologiska handikapp har rapporterats [4,
5]. Barbro Hedin Skogman och medför-
fattare hänvisar i sitt inlägg till det möte
som i våras anordnades av The Interna-
tional Scientific Working Group on TBE
(ISW-TBE), där det i ett barnmaterial
från Sverige framkom att 8 av 17 barn i
åldern 7–15 år hade »complicated or
protracted disease« [6]. Uppgifter om
förloppet av TBE hos barn i Sverige är
dock mycket begränsade, och någon
systematisk uppföljning för att studera
risken för bestående men saknas. 

Baxters utskick
För att introducera Baxters nya vaccin
mot TBE, godkänt för barn under 16 års

ålder (FSME-Immun Junior) [7], gjor-
des ett utskick av informationsmaterial
till berörd sjukvårdspersonal. Vi ansåg
det vara angeläget att informera läkare
inte bara i TBE-endemiska områden
utan även till läkare utanför dessa som
kan komma att konsulteras inför vistelse
i riskområden i eller utanför Sverige. 

Vi är övertygade om att de läkare som
är engagerade i vaccinationsverksamhet
har både kunskap och förmåga att ur ett
risk–nyttaperspektiv kunna ge välgrun-
dade, individuellt anpassade råd med
stöd av de vaccinationsrekommendatio-
ner som finns i flertalet endemiska om-
råden. Naturligtvis respekterar vi dessa
lokala smittskyddsrekommendationer.

I den årliga informationen till sjuk-
vårdspersonal från Smittskyddsenheten
i Stockholms läns landsting kan bl a lä-
sas: »Personer som vill vaccinera sig,
liksom föräldrar som vill vaccinera sina
förskolebarn, behöver sällan avrådas
härifrån, eftersom biverkningsfrekven-

sen är mycket låg och även förskolebarn
får ett gott vaccinationsskydd« [8].

Erfarenheterna i Europa
Erfarenheterna från Europa av FSME-
Immun är mycket goda, där sammanlagt
75 miljoner doser givits, varav 1,2 mil-
joner med den nu i Sverige nyligen god-
kända barnberedningen. Biverknings-
frekvensen har befunnits vara mycket
låg [9]. År 2003 gavs i Sverige mer än
200 000 doser av FSME-Immun (då be-
nämnt »Vaccin mot fästingburen virus-
encefalit–TBE«) till både barn och vux-
na. Under denna tid inkom 12 biverk-
ningsrapporter till Läkemedelsverket. 

Inget hinder vaccinera förskolebarn
Vi delar inte uppfattningen att förskole-
barn rent generellt inte bör vaccineras
mot TBE. Något stöd för en sådan stånd-
punkt finns inte enligt vårt förmenande. 

Att avråda när vaccination är obefo-
gad är både klokt och etiskt riktigt, men
att konsekvent säga nej är inte genom-
tänkt. 
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Replik:

TBE – en allvarlig infektion som kan förebyggas

Vi delar inte uppfattningen att förskolebarn rent generellt inte bör
vaccineras mot TBE. Något stöd för en sådan ståndpunkt finns inte
enligt vårt förmenande. Att avråda när vaccination är obefogat är
både klokt och etiskt riktigt, men att konsekvent säga nej är inte ge-
nomtänkt, svarar här företrädare för Baxter. 
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Omslaget till Baxters informations-
material om TBE-vaccination av barn.


