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Handlingar i ärendet:  

 

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet 2013-12-05 

Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet 2013-12-05 

Motion från Marcus Eskdahl och Bo Kärreskog, Socialdemokraterna 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-02-25 
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  Landstingsfullmäktige 

Motion: Subventionera TBE-vaccin till barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och Bo Kärreskog, 

Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

att utreda vilken subvention som kan utgå för att ge barn och ungdomar möjlighet 

till TBE-vaccination.  

 

att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet att få TBE-vaccination 

inom det allmänna vaccinationsprogrammet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-02-26. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 



 

 YTTRANDE 1(3) 

2013-12-05 LJ 2013/432 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn 
 

I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och Bo Kärreskog, 

båda socialdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

- att utreda vilken subvention som kan utgå för att ge barn och ungdomar 

möjlighet till TBE vaccination.  

 

- att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet att få TBE vaccination 

inom det allmänna vaccinationsprogrammet.  

 

Utskottets beredning  
TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en 

inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Cirka 200 personer blir sjuka i TBE 

varje år. De flesta som smittas får lindriga och allmänna besvär, som huvudvärk, 

muskelvärk, trötthet och feber. Efter en vecka är de flesta helt friska.  

 

 

Hos ungefär 20- 30 procent av alla som smittas sprids viruset vidare till hjärnan 

och hjärnhinnorna. Då får man oftast hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, 

ljuskänslighet och yrsel. Dessutom påverkas det centrala nervsystemet, man kan 

få svårt att gå, talrubbningar och störningar av koncentration och minne. Dödsfall 

i TBE förekommer. Barn under sju år drabbas sällan av allvarliga symptom av 

TBE, symptomen är i stället oftast lindriga och diagnosen riskerar att missas. 

 

Man kan skydda sig mot TBE genom vaccination, vaccinationen är säker från ett 

års ålder. I dag rekommenderas vaccination för personer som bor eller sommarbor 

i riskområden.  Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd 

rekommenderas att man får två doser det första året. Den andra dosen får man 

cirka en månad efter den första. Ett år senare får man ytterligare en dos, vilket gör 

att man är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år. Varje 

vaccinationstillfälle kostar 420 kronor för vuxna och 410 kronor för barn. 

 

 



 

 YTTRANDE 2(3) 

2013-12-05 LJ 2013/432 

 
 

 

För de som väljer att vaccinera sig, finns det en individuell riskbedömning att 

göra. Finns TBE-smitta i området jag bor?  Hur mycket rör jag mig i skog och 

mark? De områden där TBE-smitta finns bland fästingar kan mycket väl komma 

att förändras. Utskottet konstaterar att nyttan med vaccination är väl så stor för 

vuxna som för barn.  

 

Det nationella allmänna vaccinationsprogrammet reglerar genom föreskrift 

SOSFS 2006:22 vilka sjukdomar som barn- och skolhälsovård ska erbjuda 

vaccinationer mot nämligen: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner 

orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och 

allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Sen den 1 januari 2010 ingår 

även vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) i programmet. 

Vaccination mot Hepatit B kommer sannolikt att införas i det nationella 

programmet. Landstinget har redan beslutat att vaccination mot Hepatit B ska vara 

gratis. Detta ser utskottet som mycket positivt, särskilt som det redan erbjuds i 

barnhälsovården mot en kostnad för själva dosen trots att all barnhälsovård ska 

vara gratis. Redan idag vaccineras drygt 90 procent av alla barn i Jönköpings län 

mot hepatit B.  

 

Socialstyrelsen fastställer för närvarande den process som krävs enligt nya 

vaccinationslagen för att föra in nya vaccin i det nationella vaccinations-

programmet. Enligt den processen kommer det att ta ca ett år att bedöma och 

eventuellt införa ett nytt vaccin i det nationella programmet. Flera vaccin står på 

kö för att gå igenom denna process men det är heller inte beslutat vilka vaccin 

som ska tas upp till prövning. En prövning av vaccination mot TBE dröjer 

sannolikt.   

Hälsoekonomiska analyser av införande av gratis vaccinering mot TBE har gjorts 

i andra delar av landet. Landstinget i Södermanland har betydligt fler fall av TBE 

än vårt län, delar av länet hör till de hårdast drabbade i landet. Analysen visar att 

samhällskostnaden skulle bli mycket hög för varje återvunnet kvalitetsjusterat 

levnadsår (QALY), och man beslutade därför att avstå från att erbjuda gratis 

vaccination till befolkningen.  

TBE-smitta finns framförallt bland fästingar i Stockholms, Södermanlands och 

Uppsala läns kusttrakter, men TBE-virus sprider sig även till andra delar av 

landet.  I Jönköpings län har TBE-fall konstaterats runt Habo-Brandstorp där det 

bor 147 barn och området kring sjön Bunn där det bor cirka 173 barn, 0-18 år. 

24 personer i Jönköpings län har smittats med TBE sedan 2004, ingen av dem har 

varit barn.  

 

Utskottet poängterar vikten av att Landstinget följer spridningen av TBE i länet, 

och att uppdaterad information om riskområden finns tillgänglig via Landstingets 

webbplats och 1177. Detsamma gäller information om eventuella ålders-

rekommendationer för vaccination.  
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Landstinget bör även bevaka den debatt som förs nationellt och i andra landsting 

kring erbjudande av subventioner av vaccination mot TBE riktat till barn. 

Förslag till beslut 
 

Utskottet föreslår att fullmäktige beslutar 

 

- att avslå motionen. 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

 

 

Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Utskottsekreterare  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping   
§§ 52-62 
Tid: 2013-12-05 10:00-15:30 
 

 

Plats: Konferensrum hus D9 Ryhov, Stora 

Konferensrummet hus A1/A2 

§52 
LJ2013

/432 

Motion: Subventionera TBE-vaccinering för barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Markus Eskdahl 

(S) och Bo Kärreskog (S) att fullmäktige beslutar:  

 

- att utreda vilken subvention som ska utgå för att ge barn och 

ungdomar möjlighet till TBE vaccination. 

 

- att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet att 

få TBE vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Utskottet har fått information av Anna Henningson, läkare som 

forskat på smittspridning genom fästingar och infektions-

klinikens verksamhetschef Johan Darelid.  De berättade bland 

annat om spridning i länet samt om symptom och konsekvenser 

av TBE, med fokus på barn. Utskottet har även tagit del av en 

hälsoekonomisk analys av ett eventuellt införande av TBE-

vaccinering i Landstinget Sörmland. Information har även 

lämnats från smittskyddsläkare Peter Iveroth, angående regler 

för eventuella förändringar av det allmänna nationella 

vaccinationsprogrammet. Barnhälsovårds-överläkare Carin 

Oldin har informerat om barnhälsovårdens uppdrag för 

vaccinationer.  

 

På uppdrag av planeringsgruppen har yttrandeförslaget 

kompletterats med uppgifter om antalet barn i riskområden, 

vaccination mot hepatit B, barnhälsovårdens uppdrag för 

vaccinationer och att Landstinget noga bör följa och informera 

om utvecklingen av TBE- spridning i länet.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till första att-satsen och avslag 

till andra att-satsen, Urban Blomberg (M) yrkar för att 

motionen ska avslås.  

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

utskottet beslutat att avslå motionen.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping   
§§ 52-62 
Tid: 2013-12-05 10:00-15:30 
 

 

 

Omröstning begärs och genomförs med följande 

förslagsordning.  

 

De som röstar för avslag av motionen röstar JA 

De som röstar bifall för motionens första att-sats och avslag för 

den andra röstar NEJ. 

 

JA röstar följande nio (9) ledamöter Karin Velinder (M), Eva 

Nilsson (M), Patrik Svenhall (SD), Inga Jonasson (V), Magnus 

Berndtzon (MP), Maria Lundblom-Bäckström (KD), Patrik 

Skogward (KD), Eva Lundemo (C), Urban Blomberg (M).  

 

NEJ röstar följande fem (5) ledamöter Rachel de Basso (S), 

Jonas Magnusson (S), Magnus Lagerqvist (S), Johanna 

Gustafsson (S), Annika Nordin (S). 

 

Beslut  

Utskotet beslutar att yttra sig i enlighet i med förslag och 

föreslår  

 

- att motionen avslås 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Magnus Lagerqvist  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 20--45 

Tid: 2014-02-25 kl 13.00 - 16.50 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 28 Motion: Subventionera TBE-vaccin till barn 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 

Eskdahl och Bo Kärreskog, Socialdemokraterna att 

fullmäktige beslutar  

 

att utreda vilken subvention som kan utgå för att ge barn 

och ungdomar möjlighet till TBE-vaccination.  

 

att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet 

att få TBE-vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

motionens första att-sats.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsstyrelsen beslutar att motionen 

avslås. 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Carina Ödebrinks yrkande.  

 

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan 

Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén 

Märta Svärd, Britt Johansson, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin 

Olsson och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Carina Ödebrinks yrkande (NEJ) röstar Carina 

Ödebrink, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Kristin 

Göransson, Agneta Johansson och Tobias Gyllensten. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

att motionen avslås. 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 20--45 

Tid: 2014-02-25 kl 13.00 - 16.50 
 

 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson Ann-Kristine Göransson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


