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2022-10-14. Denna information skickas ut till journalsystemen, till regionernas 
vaccinsamordnare och till smittskyddsenheterna. 

Om vaccinationsprogrammet mot pneumokocker och 

rapportering till NVR 
 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilt vaccinationsprogram för 
riskgrupper mot pneumokocker har nyligen blivit beslutade. Föreskrifterna som 
börjar gälla den 1 december 2022 definierar vilka riskgrupper som omfattas av 
programmet.  

Vaccinationsprogrammet kommer att omfatta personer i medicinska riskgrupper 
och personer i 75-års ålder. Det är pneumokockvaccinationer till dessa personer 
som ska registreras i NVR. Personer som vaccineras i enlighet med en 
rekommendation som går utöver vad som ingår i programmet enligt föreskriften 
ska inte rapporteras till NVR, t.ex. till personer som idag är äldre än 75 år. 

 

Medicinska riskgrupper 
Vaccination ska erbjudas personer 2 år och äldre med följande sjukdomar och 
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, 

 cochleaimplantat, 

 nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

 organtransplantation. 

 



Personer i 75-års ålder 
Vaccination ska erbjudas det året personen fyller 75 år. Det är personer födda 
1947 och senare som ska erbjudas vaccination vid 75-års ålder. Om en person 
född 1947 och senare inte blir vaccinerad det året man fyller 75 år ska 
vaccinationen erbjudas vi en senare tidpunkt.  

Tabell 1. Födelseår och från och med vilket år man kommer att omfattas av 
vaccinationsprogrammet 

 

 
Figur 1. Flödesschema för rapportering av pneumokockvaccinationer till NVR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Födelseår Omfattas av vaccinationsprogrammet från och med år… 

1946 och tidigare 

Omfattas inte på grund av enbart ålder, men kan omfattas av 
vaccinationsprogrammet ändå om personen tillhör en medicinsk 
riskgrupp 

1947 2022 

1948 2023 

1949 2024 

Osv. Osv. 


