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Information till vårdgivare om pneumokockvaccination 
 
Den 1 december 2022 startar ett särskilt nationellt vaccinationsprogram med 
avgiftsfri pneumokockvaccination till personer i vissa riskgrupper. 
 
Folkhälsomyndigheten beslutade om föreskriften den 20 oktober 2022. Följande 
riskgrupper ska ingå: 
 
1. Personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller 

tillstånd:  
− kronisk hjärtsjukdom  
− kronisk lungsjukdom  
− andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion  
− kronisk leversjukdom 
− kronisk njursvikt  
− diabetes mellitus  
− bristande mjältfunktion eller saknar mjälte  
− cystisk fibros  
− likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen  
− cochlea-implantat 
− nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
− organtransplantation.  
 

2. Personer det år de fyller 75 år. 
 
Länkar och övrig information 

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 
 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet 
med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper 
HSLF-FS 2022:55 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  
 
 
 v.g.v. 
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Fortfarande gäller dock rekommendationer för vilka som behöver vaccination mot 
pneumokocker:  
 
Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med 
mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022) — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Folkhälsomyndigheten har utlovat uppdatering och förtydligande av dessa 
rekommendationer under november månad. 
 
Samtliga grupper som rekommenderas vaccin ingår således inte i 
vaccinationsprogrammet (exempelvis personer som är äldre än 75 år och inte 
tillhör någon av de specifika riskgrupperna ovan). För dem gäller tills vidare 
samma regler som tidigare, det vill säga avgift enligt patientavgiftshandboken. 
 
Behovet av förnyelsedoser, så kallad revaccination, är ännu inte fastställt för 
pneumokockvaccinerna. I enlighet med Svenska Infektionsläkarföreningen 
rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en revaccination med Pneumovax 
erbjuds personer med aspleni eller hypospleni. Den kan också övervägas till 
övriga högriskgrupper, men rekommenderas inte generellt till alla patientgrupper 
med indikation för pneumokockvaccination. 
 
Vaccin i det särskilda vaccinationsprogrammet kan ges såväl på 
primärvårdsmottagningar som specialistmottagningar i Västra Götalandsregionen. 
Vaccindosen ska registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR). 
 
Frågan om ersättning för vaccin och given dos bereds ännu, varför regionen 
återkommer inom kort om mer information. 
 
På Smittskydd Västra Götalands hemsida finns fördjupad information om 
pneumokockvaccin i Västra Götaland. Denna sida uppdateras när ny information 
tillkommer. 
 
 
Thomas Wahlberg Leif Dotevall 
Smittskyddsläkare Stf. smittskyddsläkare 
Smittskydd Västra Götaland  Smittskydd Västra Götaland 
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