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TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN PÅ ÅLAND FORTSÄTTER UNDER ÅREN 
2011–2015 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordningen 801/2010 förlängt den tidsbegränsade 
vaccinationskampanjen mot fästingburen encefalit till att omfatta även åren 2011–2015. Kampanjen 
fortsätter i övrigt på samma sätt som under åren 2006–2010, men den undre åldersgränsen för gratis 
vaccinering har sänkts från sju år till tre år.  

Fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis, TBE) är en virusorsakad inflammationssjukdom i det 
centrala nervsystemet. I Finland används också benämningen Kumlingesjukan. Viruset sprids via 
fästingbett. Smittan kan också överföras via opastöriserad mjölk från infekterade kor, getter eller får. 
Sjukdomen ger uttalade symtom. Sjukdomsförloppet kan vara utdraget och även leda till bestående men.  

I Finland förekommer risk för smitta via fästingbett endast inom vissa begränsade geografiska områden. 
Sjukdomsrisken är störst på Åland, där man trots vaccinationskampanjen har haft i genomsnitt tio nya 
sjukdomsfall per år. Innan vaccinationsprogrammet inleddes var TBE-incidensen cirka ett fall per 1 000 
invånare, vilket innebär att sjukdomsrisken även internationellt sett var mycket hög. Utifrån serologiska 
analyser av blodprover vet man också att ungefär en femtedel av alla äldre personer på Åland någon 
gång under sitt liv har varit i kontakt med TBE-virus.  

Också från Sverige och Fasta Finland rapporteras varje år om enstaka fall av TBE som konstaterats hos 
personer som besökt Åland. I Finland förekommer enstaka fall av TBE-smitta också i andra delar av 
landet: i Åbolands skärgård, Karlebyregionen, Helsingfors ytterskärgård och Villmanstrand–Imatra-
regionen. Under de senaste åren har man upptäckt nya riskområden i bl.a. Simo, Närpes, Kuopio och 
Kajana. Smittrisken är stor även i vissa delar av Sverige (i Stockholms skärgård och söderöver, främst i 
kusttrakterna, samt på Gotland och Öland), liksom i de baltiska staterna och delar av Centraleuropa. 

 

1. Kampanjens målgrupper 

När kampanjen på Åland inleddes år 2006 gällde rätten till gratis vaccinering mot TBE alla dem som var 
födda 1999 eller tidigare och som hade en åländsk kommun som hemkommun (Lagen om hemkommun 
201/1994, 2 §). Målgruppen har erbjudits en grundvaccinationsserie om tre doser. Under kampanjen har 
man också erbjudit kompletterings- och boosterdoser till personer som har vaccinerats tidigare, om de 
har behövt komplettera det vaccinskydd som de på eget initiativ har börjat bygga upp. Inom ramen för 
kampanjen har man dock gett högst tre doser vaccin per person. Under kampanjen har man erbjudit 
vaccin till alla barn som fyllt sju år eller som under året skulle komma att fylla sju år. 

Vaccinationskampanjen under åren 2010–2015 fortsätter på samma sätt som tidigare, men den 
undre åldersgränsen för vaccinering har sänkts till tre år. TBE-infektioner hos barn är relativt 
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ovanliga och ger sällan en allvarlig sjukdomsbild eller bestående men. På Åland finns det emellertid 
områden där smittrisken är mycket stor. Det är därför befogat att utsträcka gratisvaccineringen till att 
gälla även barn i lekåldern, eftersom barn redan i den åldern rör sig rätt mycket ute i naturen.  

För att vaccinationsskyddet ska upprätthållas, krävs en första boosterdos tre år efter 
grundvaccinationsserien och ytterligare boosterdoser vart 3:e till 5:e år, beroende på den vaccinerades 
ålder. Denna typ av boosterdoser erbjuds inte gratis till dem som fått sin grundvaccinering under 
kampanjen. Den allmänna regeln är dock, liksom tidigare, att alla 3 år fyllda personer som är bosatta på 
Åland har rätt till sammanlagt tre doser gratisvaccin inom ramen för vaccinationskampanjen. Det är 
alltså fortsättningsvis möjligt att ge kompletterings- och boosterdoser till alla på Åland bosatta personer 
som ännu inte har fått alla de tre doser gratisvaccin som de varit berättigade till sedan kampanjstarten 
2006. 

Det är inte nödvändigt att före vaccineringen utreda om den som ska vaccineras eventuellt redan är 
immun mot TBE. Immunitet som uppkommit genom en TBE-infektion eller genom tidigare 
vaccinationer utgör inte någon kontraindikation mot vaccinering, men i sådana fall är 
kampanjvaccineringen onödig. 

De som inte har en åländsk kommun som hemkommun får liksom tidigare bekosta sina vaccindoser 
själva och behöver läkarrecept för anskaffning av vaccinet. 

 

2. Kampanjens genomförande 

Kampanjen är en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Institutet för hälsa och välfärd sköter 
centralt om anskaffningen och leveranserna av vaccinet till Åland. Den lokala primärvården ansvarar för 
att vaccinationerna genomförs. För att vaccinationstäckningen ska bli så hög som möjligt, är det viktigt 
med god förhandsplanering av kampanjinformationen. 

 

3. Vaccinet 

Detaljerade upplysningar om vaccinet (sammansättning, skyddseffekt och biverkningar) och om 
försiktighetsmått vid användningen finns i Vaccinatörens handbok på webbsidorna Vacciner mot 
fästingburen encefalit: http://www.ktl.fi/portal/8945 

Efter vaccineringen förekommer rätt ofta kortvariga lokala symtom och ibland också illamående, 

huvudvärk, trötthet, värk i armar och ben och svullna lymfkörtlar. Yrkespersoner inom hälso- och 
sjukvården bör anmäla alla konstaterade eller misstänkta vaccinbiverkningar till avdelningen för 
vaccinationer och immunskydd vid Institutet för hälsa och välfärd. Närmare anvisningar och en blankett 
för anmälning av biverkningar finns på adressen http://www.ktl.fi/portal/12423 
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4. Registrering av vaccinationerna  

Alla givna vaccinationer bör i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning 421/2004 
registreras antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i 
hälsovårdscentralens elektroniska datasystem. Av anteckningen ska framgå den vaccinerades 
personuppgifter, vaccinationsdatum, vaccinets namn och satsnummer, injektionsstället och 
vaccinationssättet (exempelvis i.m.) samt vaccinatören. Om vaccinationen gäller ett barn bör den också 
antecknas på det hälsokort för barn som ges till föräldrarna. Vaccinationer av vuxna bör antecknas på ett 
personligt hälsokort. 

 

Helsingfors den 19 januari 2011 

 

Generaldirektör  Pekka Puska 

 

Avdelningsdirektör  Terhi Kilpi  
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Distribution 

Ålands hälso- och sjukvård 
Ålands landskapsregering 

För kännedom 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Regionförvaltningsverken 

Ansvariga för sjukvårdsdistriktens register över smittsamma sjukdomar 

Sjukvårdsdistriktens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar 

Fimea 

Arbetshälsoinstitutet 

Försvarsmaktens hälsovårdsavdelning 

Gränsbevakningsväsendet 

Finlands Tandläkarförbund 

Finlands Läkarförbund 

Allmänläkare i Finland 

Allmänmedicinska föreningen i Finland 

Finlands Hälsovårdarförbund 

Tehy 

Sjuksköterskeförbundet 

Läroanstalterna inom hälso- och sjukvård 
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