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Här kommer ett extranummer av Smittsant – information från Smittskyddsläkaren med ett bra budskap:

Gratis pneumokockvaccination till riskpatienter i Norrbotten
Vid regionfullmäktiges möte den 14 februari 2018 beslutades att avgiftsfri pneumokockvaccinering till
vissa riskgrupper skall införas i Norrbotten. Ett beslut som intensivt applåderas av smittskyddet.
Vi vet att Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan även orsaka
andra sjukdomstillstånd i övre luftvägarna men också ge allvarligare infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Vi vet att dessa infektioner orsakar stort lidande för de drabbade
patienterna och när vi tittat på statistiken så ser vi att pneumokockinfektioner också medför en påtaglig
belastning för vården. I medeltal bedöms omkring 500 patienter per år behöva slutenvårdsinsats.
Medelvårdtiden för dessa patienter är drygt åtta dagar. Med andra ord ”kostar” Pneumokockerna
sannolikt över 4 000 vårddygn på sjukhusen i länet årligen. Pneumonidiagnos i öppenvården är ju också
en vanlig diagnos och vi vet att drygt 50 % av dessa är pneumokockorsakade.
Tänk om vi med vaccination kunde reducera den belastningen på vården? Om vi fick våra patienter att
vaccinera sig skulle vi se både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster.
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Riskgrupper som rekommenderas (gratis) pneumokockvaccination
1. Personer 65 år och äldre
2. Vuxna < 65 år med vissa sjukdomar/måttligt nedsatt immunförsvar exempelvis
kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, avancerad leversjukdom - fibros/cirrhos,
kronisk njursvikt, diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med
BMI över 40.
3. Vuxna patienter med kraftigt ökad risk för att drabbas av pneumokockinfektion som
personer med gravt nedsatt immunförsvar på grund av primär immunbrist samt vid
sekundära immundefekter till följd av sjukdom eller immunsupprimerande behandling.
Även patienter med nedsatt mjältfunktion - anatomisk eller funktionell aspleni, nefrotiskt
syndrom, cochleaimplantat, likvorläckage, cystisk fibros samt hematologisk stamcellstransplanterade hör till den gruppen.

Hur och med vilka vacciner?
För detaljer – se Pneumokockvaccination vuxna
Vi har också gjort en ”lathund” som ni hittar på vår Vaccinsida - Pneumokockvaccination av
vuxna i Region Norrbotten! Så här ser den ut:
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Vem vaccinerar?
Indikation bör bedömas samt vaccin administreras i samband med andra
planerade läkarbesök/återbesök på hälsocentral och specialistmottagningar
eller i samband med influensavaccination. Alla vårdgivare – även slutenvårdsmottagningar måste hjälpa till för att vi ska lyckas med kampanjen!

Aktuella pneumokockvaccin
Det finns 2 typer av pneumokockvaccin och vilket vaccin som ska ges beror på vilken riskgrupp
patienten tillhör och om patienten tidigare har vaccinerats mot pneumokocker. Observera att
vissa riskgrupper ska erhålla boosterdoser!
Pneumovax® (polysackaridvaccin) – kort information:







Administreras i.m. (deltoideusmuskeln på överarmen) eller s.c.
Kan administreras samtidigt som influensavaccination men på olika injektionsställen
Vaccination bör undvikas vid pågående infektion med feber och vid andra aktiva infektioner
Vid planerad cancerbehandling eller annan immunsupprimerande behandling rekommenderas
vaccination innan uppstart. Vid redan påbörjad eller ism. avslutad behandling rekommenderas
konsultation av aktuell behandlande läkare
Vanlig biverkan: Reaktion på injektionsstället förekommer inom 3 dagar efter vaccination

Ytterligare information – se FASS
Prevenar 13® (konjugatvaccin) – kort information





Administreras i.m. (deltoideusmuskeln på överarmen) eller s.c.
Vaccination ska skjutas upp vid akut sjukdom med hög feber. Lindrig infektion, som t ex en förkylning, utgör inte någon kontraindikation
Kan administreras samtidigt som influensavaccination men på olika injektionsställen
Vanlig biverkan är smärta/ömhet på injektionsstället samt tillfällig nedsättning av armens rörlighet. Även biverkan som huvudvärk, kräkning, diarré, feber och nedsatt aptit förekommer (framförallt hos yngre individer)

Ytterligare information – se FASS

Kostnad
Från 1 mars 2018 är pneumokockvaccination kostnadsfri för personer som tillhör någon riskgrupp.
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Övriga vuxna får betala fullt pris enligt Region Norrbottens prislista

Beställning av vaccin
Pneumovax®
Beställs via MSD Vaccinservice
Prevenar 13®
Beställs från Oriola

Inför pneumokockvaccination




Vi rekommenderar att patienten fyller i Vaccinationsunderlag inför pneumokockvaccination
Vaccinationen ordineras av läkare
Som vid andra vaccinationer ska lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas tillgänglig
i händelse av anafylaktisk reaktion

Registrera vaccinationen i SveVac
SveVac
För instruktion SveVac – se eLearning instruktion (influensa):
Samtycke i SveVac. Då vi avser följa upp vaccinations-frekvensen i Norrbotten ska patientens
samtycke för detta sökas och om patienten tackar ja ska detta läggas till i SveVac. Detta inte
påverkar de samtycken som registrerats på personer redan tidigare inlagda i Svevac.
Frågor om behörighet till SVEVAC besvaras av
Närsjukvården, Leena Granström.
(länk e-post: leena.granstrom@norrbotten.se)

All information kring pneumokockvaccination hittar ni här!

Anders Nystedt
Smittskyddsläkare

Jonas Hansson
Stf. smittskyddsläkare

Ann-Louise Svedberg-Lindqvist
Smittskyddssköterska
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Ann-Marie Cylvén
Smittskyddssköterska

Inga-Lill Josefsson
Smittskyddssekreterare

anders.nystedt@
norrbotten.se
0920-28 22 45

jonas.hansson@
norrbotten.se
0920-28 36 19

ann-louise.svedberg-lindqvist@
norrbotten.se
0920-28 36 09
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ann-marie.cylven@
norrbotten.se
0920-28 32 93

inga-lill.josefsson@
norrbotten.se
0920-28 36 16

