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Pneumokocker är en bakterie som är den vanligaste orsaken till
lunginflammation. Pneumokocker kan även orsaka bihåle- och
öroninflammation och livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
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Om du tillhör en riskgrupp, till exempel är 65 år och äldre, eller om
du har vissa kroniska sjukdomar bör du vaccinera dig mot
Pneumokocker. För de flesta räcker det med att vaccinera sig en
gång.
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Vaccinationen är gratis för dig som bor i Norrbotten och tillhör en
riskgrupp.
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Du är 65 år eller äldre.
Du har en hjärtsjukdom.
Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av
sjukdom eller behandling.
Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Du är mycket kraftigt överviktig.
Du har nedsatt lungfunktion och försämrad hostkraft.
Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Du missbrukar alkohol.

Läs mer om influensa, pneumokocker och vaccinationer.
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