Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Fotograf: Fredrik Hjerling
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MP: Subventionera TBE-vaccin, också i
Stockholms län
Miljöpartiet vill öka skyddet mot TBE, fästingburen hjärninflammation. Därför
har MP idag tagit ett initiativ för att se om landstinget kan subventionera
vaccin. Utredningen fick brett politiskt stöd vid dagens hälso- och
sjukvårdsnämnd.
Med klimatförändringarna har fästingar med TBE-virus blivit fler. Människor
som smittas får hjärninflammation och en del av de drabbade får svåra,
ibland livslånga komplikationer. Konsekvenserna av TBE kan bli förödande

för patienten och en relativt stor andel får en livslång funktionsnedsättning.
På senare år har sjukdomen ökat explosionsartat. Nästan hälften de svenskar
som i dag drabbas av TBE bor i Stockholms län. 2017 smittades rekordhöga
150 personer i länet, nästan dubbelt så många som året innan. De senaste 40
åren har fallen av TBE-smittade tiofaldigats. Tidigare var smittorisken
fokuserad till skärgården, men nu har smittsamma fästingar spridit sig norrut
och inåt landet. I dag finns risk att smittas i hela Stockholms län.
Det finns effektiva vacciner mot TBE, men de är inte subventionerade av
Stockholms läns landsting. Det kostar den enskilde 1 200-1 500 kronor att få
ett grundskydd. Därefter krävs påfyllnadsdos var tredje till femte år.
Kostnaden innebär att vaccinationsskyddet riskerar att vara sämre i
socioekonomiskt utsatta områden.
- Det är orättvist om TBE drabbar fler fattiga än rika. Möjligheterna till god
hälsa ska inte hänga på vem som kan betala för sig. Miljöpartiet vill att
Stockholms läns landsting subventionerar TBE-vaccin för att fler ska få ett
bra skydd, säger Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd.
- Jag har sett hur svårt TBE kan drabba. Den lavinartade ökningen av denna
allvarliga sjukdom gör att landstinget måste agera snabbt så att färre
drabbas, säger Susanne Nordling (MP).
Se grafik:
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/TBE/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kartor-ska-varna-for-tbe

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms
läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det
innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård
och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!
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