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Yttrande om Pneumokockvaccination 
för personer 75 år och äldre 
Dnr 00699-2021 

Förslag till beslut 
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Förslaget att införa kostnadsfri pneumokockvaccination till åldersgruppen 75 

år och äldre innebär möjlighet till att jämlikt över landet förebygga insjuk-

nande och utökat vårdbehov. Region Norrbotten ställer sig därför positiv till 

förslaget. Regionen föreslår även att värdet av pneumokockvaccination ut-

reds för åldersgruppen 65 till och med 74 år. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet vill ha synpunkter på Folkhälsomyndighetens underlag 

om att Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för 

personer 75 år och äldre uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för 

att införas i det nationella vaccinationsprogrammet. 

Ärendet 
Ungefär en på hundra insjuknar årligen i pneumoni eller, som det kallas i 

dagligt tal, lunginflammation. Pneumokockvaccination ingår i det allmänna 

programmet för barn och är avgiftsfri för personer 0-17 år. Insjuknande i 

pneumoni är mer vanligt hos äldre personer och prognosen är allvarlig fram-

för allt för äldre med underliggande sjukdomar. Socialdepartementet vill i 

denna remiss ha synpunkter på Folkhälsomyndighetens underlag om att 

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 

75 år och äldre uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att infö-

ras i det nationella vaccinationsprogrammet. En förutsättning för att en 

smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram 

är enligt smittskyddslagen (2004:168) att det finns ett vaccin mot sjukdomen 

som går att ge utan föregående diagnos, och som ger mer än kortvarig im-

munitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen. Vidare så ska en 

smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram om vacci-

nation mot sjukdomen kan förväntas 

1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen, 

2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och 

3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter. 

Folkhälsomyndigheten anser att tillgängliga vacciner mot pneumoni uppfyll-

ler kraven. Myndigheten föreslår därför ett införande av införande av ett 
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särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre då myndigheten 

anser att pneumokockvaccination i denna åldersgrupp är av stort värde.  

I regionfullmäktige beslutades, 2018-02-14, att införa avgiftsfri vaccination 

mot pneumokocker för de personer 65 år och äldre samt riskgrupper (Dnr 

4863-2017). Regionen valde att vaccinera denna åldersgrupp då risken för 

mer komplicerad infektion är ökad redan från 65 års ålder. Det är också då 

som risken av att smittas av barnbarnen är som störst. Det är även praktiskt 

att vaccinera mot pneumokocker samtidigt som man vaccinerar mot influ-

ensa. Det har därmed även bidragit till att samtidigt ge ökad följsamhet till 

åldersgruppen att ta influensavaccin. Hittills har i Norrbotten sammanlagt 

29.784 personer i åldersgrupp 65 år och äldre vaccinerats. 45 procent av 

dessa är äldre än 74 år.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

 

Bilagor: 

Remissyttrande Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationspro-

gram för personer 75 år och äldre   

Remiss Socialdepartementet: Pneumokockvaccination som ett särskilt vacci-

nationsprogram för personer 75 år och äldre   

Folkhälsomyndigheten: Beslutsunderlag Pneumokockvaccination som ett 

särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre 

Folkhälsomyndigheten: Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvacci-

nation som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

s.remissvar@regeringskansliet.se  

s.fs@regeringskansliet.se  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Divisionschefer Länssjukvård 1 och 2 

Divisionschef Nära 
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