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Diskussionsunderlag 13/2019 

 
  
 

 Ulpu Elonsalo och Ulrike Baum (red.) 
 

 

 Vaccinationstäckningen på Jakobstads 
hälsovårdscentrals område för MPR-vaccin som 
skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund  

 
 

 Täckningen för MPR-vaccin har ökat. Arbetet för att främja 
vaccinationstäckningen bör fortsätta. 

 
 
 
 I Larsmo i Österbotten konstaterades ett mässlingsfall den 29 november 2018. Omedelbart efter detta in-
leddes effektiva bekämpningsåtgärder på Jakobstads hälsovårdscentrals område. En av bekämpningsåt-
gärderna mot mässling var att erbjuda MPR-vaccinationer till områdets befolkning. Under cirka tre veckors 
tid gav hälsovårdscentralen över 760 vaccinationer. I denna rapport behandlas de vaccinationer som gavs 
på Jakobstads hälsovårdscentrals område. Rapporten omfattar kommunerna Larsmo, Jakobstad, Peder-
söre och Nykarleby. Vaccinationsuppgifterna baserar sig på det nationella vaccinationsregistret.  

Särskilt barn under skolåldern skyddades bra. Mest vaccinationer gavs till barn på cirka ett år och 5–6 år, 
men även personer i andra åldrar tog vaccin. MPR-vaccinationstäckningen steg i alla kommuner, men mest 
i Larsmo. Skyddet mot mässling, påssjuka och röda hund har ökat, men vaccinationstäckningen ligger fort-
farande under den nationella nivån.  

Flockskyddet mot mässling är inte ännu tillräckligt bra. Lokala smittkedjor är möjliga. Arbetet för att främja 
vaccinationstäckningen bör ännu fortsätta på området.  
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I denna rapport behandlas de vaccinationer som gavs på Jakobstads hälsovårdscentrals område. Rapporten 
omfattar kommunerna Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. I rapporten presenteras givna vac-
cinationsdoser enligt åldersgrupp och kommun samt jämförs situationen före och efter den 29 november 
2018. Rapporten baserar sig på det nationella vaccinationsregistret och omfattar de vaccinationsdoser som 
har getts fram till den 22 januari 2019.

Inom det nationella vaccinationsprogrammet ges den första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda 
hund, dvs. MPR-vaccin, vid 12 (–18) månaders ålder. Skyddet stärks vid 6-års ålder med antingen MPR- 
eller MPRV-vaccin. Om barnet behöver skydd även mot vattkoppor erbjuds MPRV-vaccin.

Diagram 1. MPR- och MPRV-vaccinationer på Jakobstads hälsovårdscentrals område 15.11.2018–
21.1.2019.

Diagram 2. MPR- och MPRV-vaccinationer enligt kommun 15.11.2018–21.1.2019.

MPR-vaccinationer på Jakobstads hälsovårdscentrals område
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Diagram 3. Vaccinationer enligt åldersklass på Jakobstads hälsovårdscentrals område 15.11.2018–
21.1.2019.

     

Diagram 4. MPR- och MPRV-vaccinationer enligt kommun och åldersklass 215.11.2018–21.1.2019.
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Diagram 5. Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscen-
trals område.

I diagrammet visas andelen barn som har fått minst en MPR-vaccination före tre års ålder i procent. Vac-
cinationstäckningen 28.11.2019 visas med blå färg och vaccinationstäckningen 21.1.2019 med grön färg.

Tabell 1. Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscentrals 
område i siffror.

Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscentrals område

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%)  Differens

2015 503 88,9 89,1   +0,2

2016 493 88,2 90,9   +2,6

2017 509 71,1 91,1 +20,0

2018 499   1,4 16,4 +15,0

Barn som har fått den första MPR-vaccinationen i en ålder över tre år höjer inte vaccinationstäckningen 
för den äldre födelsekohorten som finns i rapportens diagram och tabeller, eftersom barnet är med i täck-
ningssiffrorna endast om det har fått den första MPR-vaccinationen före tre års ålder. 

MPR-vaccin togs flitigt på Jakobstads hälsovårdscentrals område när informationen om mässlingsmittan 
i Larsmo blev offentlig. Även familjer som tidigare hade flyttat fram den första dosen av MPR-vaccin lät 
vaccinera sina barn.
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Diagram 6. Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR-vaccin enligt kommun och födelseår.

I diagrammet visas andelen barn som har fått minst en MPR-vaccination före tre års ålder i procent. Vac-
cinationstäckningen 28.11.2018 visas med blå färg och vaccinationstäckningen 21.1.2019 med grön färg.

Tabell 2. Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR-vaccin enligt kommun i siffror.

Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR i Larsmo

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2015   98  75,5   76,5   +1,0

2016   93  77,4   81,7   +4,3

2017   99  53,5   82,8 +29,3

2018 110    0,0   22,7 +22,7

Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR i Jakobstad

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2015 156  96,2   96,2   +0,0

2016 174  94,3   94,3   +0,0

2017 182  80,2   94,5 +14,3

2018 171    2,9   22,2 +19,3
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Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR i Pedersöre kommun

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2015 149  89,9   89,9   +0,0

2016 141  85,1   90,1   +5,0

2017 162  69,8   90,7 +20,9

2018 147    1,4   10,9   +9,5

Vaccinationstäckning för den första dosen av MPR i Nykarleby

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2015 100  89,0   89,0   +0,0

2016   85  92,9   95,3   +2,4

2017   66  75,8   95,5 +19,7

2018   71    0,0     4,2   +4,2

 

Diagram 7. Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscen-
trals område.

I diagrammet visas i procent andelen barn som har fått MPR-vaccination i en ålder över 4 år. Vaccinations-
täckningen 28.11.2018 visas med blå färg och vaccinationstäckningen 21.1.2019 med grön färg.

Beroende på bedömningsmetoden ingår i siffrorna för vaccinationstäckningen för den andra dosen av 
MPR-vaccin även en del sådana barn, vars första MPR-vaccination har flyttats fram och som har fått en-
dast en dos av vaccinet.
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Tabell 3. Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscentrals 
område i siffror.

Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR-vaccin på Jakobstads hälsovårdscentrals område

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2010 559 88,6  89,1  +0,5

2011 552 88,0  90,8  +2,7

2012 566 64,0  81,3 +17,3

2013 533   1,9  21,0 +19,1

2014 547   0,4  10,4 +10,1

Diagram 8. Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR-vaccin enligt kommun och födelseår.

I diagrammet visas i procent andelen barn över 5 år som har fått MPR-vaccin. Vaccinationstäckningen 
28.11.2018 visas med blå färg och vaccinationstäckningen 21.1.2019 med grön färg.
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Tabell 4. Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR-vaccin enligt kommun och födelseår i 
siffror.

Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR i Larsmo

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2010    90 84,4 84,4   +0,0

2011 121 81,0 86,0   +5,0

2012 103 62,1 83,5 +21,4

2013 119   3,4 37,0 +33,6

2014 107   0,0 26,2 +26,2

Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR i Jakobstad

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2010 203 93,1 93,6   +0,5

2011 183 91,3 92,9   +1,6

2012 177 67,8 84,2 +16,4

2013 185   0,5 16,2 +15,7

2014 176   0,6   7,4   +6,8

Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR i Pedersöre kommun

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2010 183 85,2 85,8   +0,6

2011 157 88,5 91,1   +2,6

2012 182 63,2 83,0 +19,8

2013 159   2,5 18,2 +15,7

2014 171   0,6   9,4   +8,8

Vaccinationstäckning för den andra dosen av MPR i Nykarleby

Födelseår Barn (N) 28.11.2018 (%) 21.1.2019 (%) Differens

2010  83 89,2 90,4   +1,2

2011  91 90,1 92,3   +2,2

2012 104 60,6 71,2 +10,6

2013  70   1,4 12,9 +11,5

2014  93   0,0   0,0   +0,0
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Vaccinationstäckningen granskades också på annat sätt

Andelen barn i åldern 1 år 8 mån.–7 år som fått minst en MPR-vaccination ökade från 90 till 93 procent 
på hela området för Jakobstads hälsovårdscentral. Den största ökningen sågs i Larsmo, där vaccinations-
täckningen ökade från 80 till 86 procent.

Bland barn födda 2010 ökade andelen för dem som fått minst en dos av MPR-vaccin från 93 till 96 pro-
cent. Vaccinationstäckningen för den andra dosen av MPR-vaccin hos barn födda 2010 och 2011 ökade 
med under 2 procentenheter till cirka 87 procent.

Sammanfattning av MPR-vaccinationerna på Jakobstads hälso-
vårdscentrals område

I Larsmo konstaterades ett mässlingsfall den 29 november 2018. Omedelbart efter detta inleddes effek-
tiva bekämpningsåtgärder på området. En bekämpningsåtgärd var att befolkningen på Jakobstads hälso-
vårdscentrals område erbjöds MPR-vaccinationer på flera olika vaccinationsenheter. 

Under cirka tre veckors tid gavs över 760 vaccinationer på hälsovårdscentralens område. Särskilt barn 
under skolåldern skyddades bra. Mest vaccinationer gavs till barn på cirka ett år och 5–6 år. En del av fa-
miljerna lät vaccinera sina barn lite innan de hunnit fylla ett år. Även en del av de barn vars MPR-vaccina-
tion tidigare av någon orsak hade flyttats fram fick vaccinet. Den andra dosen av MPR-vaccinet togs flitigt 
och en del familjer ville tidigarelägga denna vaccination. Dessutom togs vaccinet av barn i skolåldern och 
personer i äldre åldersgrupper.

Andelen barn i åldern 1 år 8 mån.–7 år som fått minst en MPR-vaccination ökade från 90 till 93 procent på 
hela området för Jakobstads hälsovårdscentral. Vaccinationstäckningen för den första dosen av MPR-vac-
cinet ökade mest i Larsmo.  För barn födda 2016 var täckningen över 7 procent högre vid jämförelse med 
motsvarande tid året innan för barn födda 2015. 

Skyddet mot mässling, påssjuka och röda hund har sammantaget förbättrats på Jakobstads hälsovårdscen-
trals område. Nationellt är vaccinationstäckningen för den första dosen av MPR-vaccin 96,1 procent och 
för den andra dosen av MPR-vaccin 93 procent. På Jakobstads hälsovårdscentrals område ligger vaccina-
tionstäckningen dock ännu under den nationella nivån. 

Flockskyddet mot mässling är inte ännu tillräckligt bra. Lokala smittkedjor är möjliga om mässlingsvirus 
sprids på området till exempel via resenärer. Arbetet för att främja vaccinationstäckningen bör ännu fort-
sätta på hälsovårdscentralens område. 

 




