
Vaccinationsgruppen och vaccin.nu 

Vi har funnits på Kungsholmen och i 
Vällingby i mer än 30 år och är en av 
Sveriges mest välrenommerade 
vaccinatörer. Vi tar även hand om 
vaccineringen av alla läkarstuderande 
vid Karolinska Institutet.  

Vi har vaccinationsbussar som gör över 500 stopp om året och vi har mobil 
verksamhet i  syd- och mellansverige. 

Under 2020 öppnade vi vår senaste mottagning på St Eriksgatan 35 och vi kan 
garantera att den inte är eller upplevs som någon annan vaccinations- eller 
läkarmottagning. Här vaccinerar vi inte bara mot TBE utan mot de flesta 
sjukdomar samt utför tester för Covid-19.  Vi är även anlitade som medicinsk 

Boka tid eller kom bara förbi och vaccinera dig hos någon som 
verkligen kan vaccinationer.  Du och din familj förtjänar det. 

Under 2020 och 2021 har det pratats mer vaccinering än på många år. 
Trots det eller kanske på grund av det, så är det färre som vaccinerat sig 
mot till exempel TBE. Det här är särskilt olyckligt när det gäller barn men 
även för alla oss andra med tanke på att vi uppmanas att vara ute mer i 
naturen. Glöm inte bort alla andra vaccinationer på grund av det fokus som 
är runt Covid-19. Vaccinationer är en viktig del i ditt immunförsvar,  särskilt 
när det gäller sjukdomar som inte kan behandlas eller botas utan bara i 
bästa fall lindras. Stärk ditt immunförsvar maximalt genom att låta oss 
aktivera det. Det räddar dig från att drabbas allvarligt. 

Du hittar oss på  St Eriksgatan 35 på Kungsholmen, Indalsbacken 1 i 
Vällingby Läkarhus och i Karlskrona eller någon av alla våra stopp 
med våra egna  vaccinationsbussar. Boka eller drop-in. Välkommen 
till oss! 

www.vaccin.nu

DET FINNS 
FÄSTINGAR 
ÖVERALLT 

www.vaccin.nu        08-50 00 33 00

I den här foldern får du veta varför du borde bry dig  

http://www.vaccin.nu
http://www.vaccin.nu


Varför ska jag som stockholmare bry mig? 

Därför att Stockholm är för TBE vad centrala Afrika är för malaria. De flesta i 
Stockholm tänker inte på att de lever och vistas i ett högriskområde för en 
livsfarlig eller handikappande sjukdom.  Alla 
myggor bär inte på malaria och alla 
fästingar bär inte på TBE, men tillräckligt 
många gör det.  

Du som bor i eller vistas i eller runt 
Stockholmsområdet skulle säkert skydda 
dig mot malaria om du reste till centrala 
Afrika. Därför ska du även skydda dig mot 
TBE här i Stockholm. På kartan här bredvid 
ser du de rödmarkerade områden där 
risken för smitta är extra hög.

Vad är TBE egentligen? 

Det är ett virus som attackerar hjärnan och nervsystemet och det sprids 
genom bett från en fästing. Det finns ingen medicin som kan bota. All 
behandling syftar bara till att lindra. Varje 
år drabbas över 300 personer i Sverige, 

många så allvarligt att det 
ofta innebär mångåriga 
eller livslånga besvär.  

Kronisk och akut trötthet, personlighetsstörningar och 
personlighetsförändringar är hemska följder som inte alltid 
syns utåt. En handfull personer dör även av TBE varje år. Det 
är därför den lilla och allt för vanliga fästingen anses vara 
Sveriges farligaste djur.   

Vill du veta hur det är att få TBE så lyssna på vår podd                                                       
som du hittar på livetpapaus.se

Vem borde vaccinera sig? 

Ålder spelar ingen roll. Från 1 år och uppåt om man bor eller är i ett riskområde. 
Tidigare sa man ”från 4-5 år” men studier på Astrid Lindgrens barnsjukhus visar 
att även små barn kan drabbas av långvariga problem som minnessvårigheter och 
orkeslöshet. Långt mycket tidigare än man trodde för bara några år sedan. Det går 
inte att veta vem som drabbas extra hårt. En del kan få TBE likt en lätt förkylning 
medan andra får livshotande tillstånd. På det sättet är TBE likt Covid-19.

Hur går vaccineringen till och är den säker? 

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser och ger tre års skydd. 
Vanligtvis får man två doser med 1 månads mellanrum. Den tredje dosen tas på 
våren året efter. Om man är äldre eller har nedsatt immunförsvar kan det 
behövas en extrados. Därefter går det bra att fylla på med en dos var femte år. 
Fästingvaccinet har funnits länge och är både säkert och effektivt. Det mest 
använda kommer från Pfizer. 

Är det dyrt? 

Att skydda sig mot TBE kostar en del, framför allt för en familj när alla behöver 
vaccinera sig. Trots kostnaden på 410kr per dos för vuxna och 360kr för barn 
så är det en klok investering för alla som bor i ett riskområde. Den som drabbas 
är inte sällan sjukskriven långa tider eller tappar hela terminer i skolan. I det 
perspektivet är kostnaden fortfarande stor men rätt kostnad att ta. Det går 
även att delbetala och ge bort i present. Även om alla fästingar inte bär på 
smitta så det tillräckligt många för att risken för att drabbas av TBE vid ett bett 
är ungefär som chansen att vinna 1000kr på Triss. Inte vanligt men heller inget 
extremt ovanligt. 

http://livetpapaus.se

