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Postadress Telefon E-post 

Smittskyddsläkarföreningen 

c/o Eva Melander 
Smittskydd Skåne 

Område smittskydd och vårdhygien 

Region Skåne 
 

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö 

Besök: Jan Waldenströms gata 5, Malmö sjukhusområde 
 

040-337181 eva.z.melander@skane.se 

 

Webbadress 

http://www.slf.se/smittskydd 

 

 
Till Folkhälsomyndigheten 

 
 
Yttrande över:  

 

Remiss - Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i 
enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i 
riskgrupper, ärendenummer 00169-2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten föreslår nya föreskrifter med allmänna råd med anledning av det 

nationella särskilda vaccinationsprogram mot pneumokockinfektioner för personer i 

riskgrupp som beslutats om av regeringen. Folkhälsomyndigheten föreslår att de riskgrupper 

som ska omfattas är vissa medicinska riskgrupper och personer det år de fyller 75 år. 

Personer födda 1946 och tidigare omfattas inte av programmet. Däremot ska personer födda 

1947 eller senare erbjudas vaccination även efter det år de fyllt 75 år. 

 

Detaljer så som val av vaccin, antal doser, dosintervall m.m. förslås styras av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gör det möjligt att snabbare anpassa 

programmet efter ny kunskap, då rekommendationerna kan revideras betydligt snabbare än 

en föreskrift. 

 

Föreskrifterna förslås träda i kraft 1 december 2022. 

 

Fördjupad beskrivning av ärendet  

Riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion har rekommenderats vaccination sedan 

1990-talet. Nuvarande rekommendation omfattar alla som är 65 eller äldre samt medicinska 

riskgrupper och en majoritet av landets regioner erbjuder idag kostnadsfri vaccination till 

dessa grupper. 

 

Personer som är 75 år och äldre bedöms ha en tydligt ökad risk för allvarlig 

pneumokockinfektion, men trots detta omfattas inte personer som fyllt 76 år (födda 1946 

eller tidigare) av programmet. Detta kompenseras i viss mån av att regionerna kommer att 

kunna välja att erbjuda vaccination utanför vaccinprogrammet, men ur medicinsk synvinkel 

är det ändå märkligt att dessa individer som snarast har en ännu högre risk än en 75-åring, 

inte omfattas av programmet. Några regioner erbjuder heller inte kostnadsfri vaccination 

mot pneumokocker. Den parallell som dras till HPV-vaccination till pojkar, som inte heller 

erbjuds catch up, känns inte helt korrekt. I det fallet skyddas de äldre pojkarna i stor 
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utsträckning genom en hög vaccinationstäckning bland flickorna. Dessutom handlar det om 

ett vaccin där nyttan avtar med stigande ålder och där det finns en aspekt av global brist på 

vaccin som gör det angeläget att enbart vaccinera de mest prioriterade grupperna. Det hade 

varit önskvärt att vaccinationsprogrammet mot pneumokocker omfattade hela gruppen 75 år 

eller äldre. 

 

Val av vaccin, antal doser, dosintervall m.m. förslås styras av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer, vilket är klokt eftersom kunskapen utvecklas snabbt och flera nya 

vaccinprodukter är på väg ut på marknaden. Vilken arbetsbelastning som det nya 

vaccinationsprogrammet innebär för regionerna kommer i stor utsträckning att påverkas av 

om Folkhälsomyndigheten framöver kommer att rekommendera upprepad vaccination till 

stora grupper. I dagsläget är en stor andel av alla 75-åringar redan vaccinerade, men om alla 

som fått en dos vid 65 år ska erbjudas ytterligare en dos innebär det att i stort sett hela 

ålderskohorten måste vaccineras. 

 

Vaccindoser som ges inom ett nationellt program ska registreras i Nationella 

vaccinationsregistret (NVR). Med nuvarande rekommendationer kommer dock en stor andel 

av pneumokockvaccindoserna att ges utanför programmet. Till skillnad från andra nationella 

program kommer NVR alltså inte att ge en bra bild av vaccinationstäckningen. Ur detta 

hänseende hade det varit bättre om alla doser som gavs i enlighet med aktuella 

rekommendationer, dvs från 65 års ålder, registrerades, men med nuvarande bestämmelser är 

det inte möjligt. 

 

Smittskyddsläkarföreningen välkomnar att ett särskilt vaccinationsprogram mot 

pneumokockinfektioner införs och stödjer förslaget med ovanstående synpunkter. 

 

För Smittskyddsläkarföreningen 

 

Malin Bengnér 

Styrelseledamot 

 

 

 

 

  


