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Anmodning fra Østfold fylkeskommune om videreutvikling av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet
Folkehelseinstituttet takker for mottatt metodeforslag, datert 14. juni 2019, om innføring av TBE-vaksine i det
nasjonale vaksinasjonsprogram. I forslaget pekes det samtidig på underproblemstillinger. Disse gjelder om
vaksinen skal innføres i vaksinasjonsprogram i hele landet eller kun utsatte geografiske områder, samt om den
skal innføres til barn eller voksne.
Ved skogflåttencefalitt er det stor variasjon i det kliniske bildet. Forekomsten av TBE er lav i Norge,
men avhengig av geografisk område.
Folkehelseinstituttet anbefaler i dag at barn og voksne som ofte blir bitt av flått i områder med humane TBEtilfeller (langs kysten i Agder, Telemark, Vestfold, tidligere Buskerud fylke samt tilstøtende områder) vurderer å
vaksinere seg mot TBE. Det gis ingen offentlig finansiering av vaksine eller vaksinasjon.
I områder hvor forekomsten av TBE er høy (>5 tilfeller pr. 100 000 innbyggere pr. år) anbefaler WHO at vaksine
vurderes innført i vaksinasjonsprogram på regionalt eller nasjonalt nivå til alle aldersgrupper. Der
hvor forekomsten av sykdommen er moderat til lav (<5/ 100 000 pr. år i gjennomsnitt over en 5-årsperiode),
anbefaler WHO at vaksinasjon skal tilbys definerte målgrupper.
Forekomsten i Norge er 0,5 tilfeller pr. 100 000 innbyggere hvis man legger til grunn hele landets innbyggertall,
og 2,8 tilfeller pr.100 000 innbyggere hvis man legger til grunn innbyggertallet i området der smitte skjer.
Dette er lavere enn det nivået WHO anbefaler for innføring av vaksine i program.
Folkehelseinstituttet planlegger en gjennomgang av anbefalingene om vaksinasjon mot TBE som ligger på våre
nettsider. Folkehelseinstituttet vil også følge med på videre utvikling av meldte sykdomstilfeller
i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), og basert på denne utviklingen vurdere om TBE-vaksine
vil være kostnadseffektiv for individuell refusjon basert på indikasjon gjennom blåreseptordningen.
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