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Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 
 

 
Angående införande av vaccination mot pneumokocker i det 

allmänna vaccinationsprogrammet 
 

Bakgrund 
 
Allvarliga infektioner med pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är sällsynta, men kan medföra 
död eller svåra komplikationer i efterförloppet. Ungefär 80 barn drabbas varje år i Sverige, och därav 
avlider 2-4 barn. I Halland har 4 fall upptäckts sedan 2004, och inga dödsfall har förekommit.  
 
Socialstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 (SOSFS 2008:7) att från och med den 1 januari 2009 införa 
vaccination mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 mån ålder.  
 
Vaccinationen har lagts vid dessa åldrar, dels för att vara kompatibel med tidigare 
vaccinationsprogram, dels för att det är vanligare med pneumokockinfektioner före två års ålder. Det 
anges i den sammanfattande bedömningen att vaccinationen bör påbörjas tidigt under det första 
levnadsåret. För barn som inte vaccineras vid angivna åldrar, har Socialstyrelsen utgivit anvisningar 
om vilka avvikelser som får göras utan särskild läkarordination. Om ambition finns att utöka 
Socialstyrelsens beslut, är det därför angeläget att de minsta barnen vaccineras i första hand. Följande 
förslag är baserat på medicinsk prioritering av de minsta barnen och intentionen att förenkla logistiken 
på barnavårdscentralerna under det första året då ungefär en halv årskull behöver vaccineras utöver 
ordinarie verksamhet. 
 

Utförande 
Vaccination mot pneumokocker påbörjas på barnavårdscentralerna i Halland från och med den 1 
januari 2009. Utbildningstillfällen för all personal kommer att genomföras under två halva 
utbildningsdagar, den 1 och 10 december. Detta innebär att barn födda från och med den 1 oktober 
2008 automatiskt kan ingå, och därmed få sina vaccinationer vid ordinarie tidpunkter. För att uppfylla 
Socialstyrelsens intentioner att skydda de minsta barnen och att påbörja vaccinationen så tidigt som 
möjligt och samtidigt respektera de gränser som BVC-sköterskan självständigt kan vaccinera inom, 
kan även barn som blir mellan 3 och 6 månader vid årsskiftet (födda under tredje kvartalet 2008) 



 

vaccineras. Barn födda under 2008, och som påbörjat vaccination mot pneumokocker, erbjuds 
kostnadsfri vaccination på BVC. 
 
 
 
Sammanfattning: 

● Alla barn som föds från och med 1 oktober 2008 erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 

och 12 månaders ålder. Detta sker vid samma kontroller som vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, 

polio och Haemophilus influenzae, dock på olika injektionsställen (se BHVi 2007:6). 

● Alla barn som föds mellan den 1 juli och 30 september 2008 erbjuds kostnadsfri vaccination mot 

pneumokocker vid 3 tillfällen enligt Socialstyrelsens anvisningar om avvikelse från tidpunkter (SOSFS 

2008:7). Detta sker lämpligen vid planerad kontroll på barnavårdscentralen, så att första injektionen ges vid 3 

- 6 månaders ålder, andra vid 5 - 12 månaders ålder och den tredje vid 12 - 24 månaders ålder, beroende på 

lokala förhållanden på barnavårdscentralen. 

● Barn födda under 2008, och som påbörjat vaccination mot pneumokocker, erbjuds återstående vaccinationer 

utan kostnad. 
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