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Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinations-

program för personer 75 år och äldre 
 

Dnr: S2021/03381 

 

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har genom remiss den 11 maj 2021  

beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat underlag från Folkhälsomyndig-

heten.  

 

Sedan Folkhälsomyndigheten (Fohm) 2016 föreslog införande av ett antal nationella 

särskilda vaccinationsprogram – bland annat mot pneumokocker – har Lif upprepade 

gånger påtalat vikten av att programmen kommer på plats. Utifrån uppdraget i 

regleringsbrevet för 2021 om att uppdatera den hälsoekonomiska analysen och 

bedöma om vaccination av personer 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt 

vaccinationsprogram mot pneumokockinfektioner återkommer Fohm nu med en 

rekommendation om införande av ett sådant särskilt vaccinationsprogram. Lif stödjer 

förslaget utifrån att alla de kriterier som nämns i smittskyddslagen (2004:168) är 

uppfyllda. 

 

Det viktigaste nu är att detta förslag till vaccinationsprogram – liksom de av Fohm 

tidigare lämnade förslagen - kommer till stånd eftersom samhället inte har råd att 

vänta. Ett vaccinationsprogram mot pneumokockinfektioner är mycket angeläget 

eftersom vaccinationstäckningen för pneumokockvaccination i dagsläget är alltför låg 

och geografiskt ojämn. Lif avstår från att kommentera och lämna synpunkter på det 

faktum att målgruppen i detta uppdaterade och kompletterande underlag har ändrats 

från det tidigare underlaget - personer i riskgrupper, vilka inkluderar cirka hälften av 

alla personer över 75 år, men även yngre personer - till att enbart omfatta personer 

över 75 år. I ett kommande steg kan även yngre personer i riskgrupp komma att 

inkluderas i enlighet med det tidigare underlaget. 

 

Lif förutser att programmet mot pneumokocker kan komma att behöva revideras under 

kommande år med hänsyn tagen till den pågående utvecklingen av bredare och ännu 

mer effektiva pneumokockvacciner. Likartad utveckling sker även vad gäller vacciner 

mot andra sjukdomar vilket bör leda till en kontinuerlig justering av införda särskilda 

vaccinationsprogram under de kommande åren för att ständigt öka medborgar- och 

samhällsvärdet. Det är hög tid att Sverige får nationella program för den vuxna 

populationen motsvarande det mycket framgångsrika svenska allmänna vaccinations-

programmet för barn. 
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Ett nationellt särskilt vaccinationsprogram behöver, för att nå full effekt, åtföljas av en 

tydlig plan för uppföljning. Mycket talar för att aktiv uppföljning är en väsentlig del av 

en lyckad implementering och en förutsättning för att den täckningsgrad som 

eftersträvas uppnås utan omotiverat dröjsmål. När ett särskilt vaccinationsprogram 

mot pneumokocker införs, i enlighet med det nu uppdaterade och kompletterande 

underlaget, kommer vaccinationerna att registreras i det nationella vaccinations-

registret. Det möjliggör nödvändig uppföljning av vaccinationstäckning, säkerhet och 

effektivitet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
 

Anders Blanck 

Generalsekreterare 


