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Ärende 
FORTSATT ALLMÄN VACCINATION MOT FÄSTINGBUREN  
ENCEFALIT PÅ ÅLAND  
 

Ålands landskapsregering anhåller att den år 2006 inledda allmänna 
vaccinationen mot fästingburen encefalit av personer på Åland, som 
verkställts med stöd av temporära ändringar av social- och 
hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av 
smittsamma sjukdomar under graviditet (bl. a. FFS 908/2005 och 315/2009), 
skall fortsätta.  
 
Landskapsregeringen framhåller vikten av att den nu uppnådda höga 
immuniteten mot TBE hos befolkningen på Åland bibehålls på nuvarande 
höga nivå och även förhoppningsvis höjs genom att fortsätta 
vaccinationsprogrammet eftersom antalet sjukdomsfall minskat radikalt sedan 
det nu aktuella vaccinationsprogrammet infördes. 
 
Den undre åldersgränsen för TBE vaccination inom ramen för programmet 
har tidigare sänkts från 7 till 3 år. 
  
Den nu pågående kampanjen har alltså varit mycket framgångsrik, vilket 
redan framkom av den dokumentation som redovisades i ansökan år 2010: 
 
 ”Från att den åländska andelen av det årliga antalet fall i hela landet före 
 kampanjen i regel utgjort över 50 % har den minskat till ca 12 % år 2009. 
 De mycket höga incidenstalen, (fall/100 000 inv.) från början av 2000-
 talet, som högst 99,97 år 2002 har gått ner till 10,93 för år 2009.” 
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 Källa: THL, registret för smittsamma sjukdomar 
 
 

Resultaten av en ny uppföljning och sammanställning av TBE 
vaccinationsprogrammet (bifogas i sin helhet) visar goda effekter och 
sammanfattas i tre punkter: 
 
+ Sedan införande av TBE-vaccination i det allmänna 
vaccinationsprogrammet på Åland (landskapsvaccinationsprogrammet) 
1.1.2006, har andelen vaccinerade mot TBE (≥1 vaccindos) på Åland ökat 
från c:a 20-25 % till närmare 70 %. Av de som vaccinerat sig mot TBE på 
Åland 2006-2013 har ungefär nio av tio genomgått den kostnadsfria 
grundvaccineringen (tre doser) mot TBE. Betydligt färre av de vaccinerade, 
uppskattningsvis 60 %, har på egen bekostnad och initiativ erhållit minst en 
påfyllnadsdos TBE-vaccin.  
 
+ Ökningen av andelen vaccinerade mot TBE i den åländska befolkningen 
har åtföljts av ett minskande antal årliga fall av sjukvårdskrävande TBE på 
Åland. I genomsnitt har 11 färre personer vårdats för TBE varje år på Åland 
efter införandet av allmän vaccination mot TBE 1.1.2006, jämfört med åren 
före införandet (2000-2005). Flest fall av TBE rapporterades år 2002 (26 st), 
minst antal fall rapporterades år 2009 (tre st).  
 
+ Av de som insjuknat i TBE på Åland 1.1.2006 - 31.8.2013 (55 personer) 
har ungefär tre fjärdedelar varit ovaccinerade. Fyra fall av TBE trots 
genomgången vaccination på föreskrivet sätt har diagnostiserats under samma 
tidsperiod.   

 
 

Tick-born encephalitis -virus länsvis 

  Åland Hela landet 
alla alla 

antal  incidens antal incidens 
totalt totalt totalt totalt 

         
2000   23 89,47 42 0,81 
2001    24 93,11 33 0,64 
2002   26 99,97 38 0,73 
2003  7 26,66 16 0,31 
2004   19 72,11 29 0,56 
2005   8 30,15 16 0,31 
2006   3 11,21 17 0,32 
2007   6 22,29 20 0,38 
2008   10 36,83 23 0,43 
2009  3 10,93 26 0,49 

Fotnot:  
Statistikens uppgifter: 08.01.2010 04:58  
Antal = antaleet fall  
Incidens = antalet fall / 100 000 invånare 
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Se bifogade rapport för mera detaljerad information. 
http://old.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/Hemsidan_TBE-
rapport_260115.pdf 
 
Landskapsregeringens mål är att minst 85 % av den åländska befolkningen 
ska vara vaccinerad mot TBE (≥1 vaccindos) år 2020. En sådan höjning av 
vaccinationsgraden beräknas, i jämförelse med en vaccinationstäckning på 
dagens nivå, förebygga ytterligare c:a 20 fall av sjukvårdskrävande TBE fram 
till år 2020 på Åland.  
 
Landskapsregeringen föreslår och hemställer att vaccinationsprogrammet mot 
TBE fortsätter som hittills med tre doser samt utökas med en likaså gratis 
påfyllnadsdos tre år efter den sista grundvaccinationsdosen.  
 
 
 
Minister  Carina Aaltonen 
 
 
 
Vik. landskapsläkare, vikarie  Fredrik Almqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA  Rapporten Allmän TBE-vaccination på Åland 2006-2013 – utvärdering och 
rekommendationer. 

 
FÖR KÄNNEDOM Institutet för hälsa och välfärd, Vaccinationsavdelningen, Taneli Puumalainen 
  ÅHS, Birgitta Hermans 
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