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Svensk sjuksköterskeförening har med intresse läst remissen Pneumokockvaccination som ett särskilt 

vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. Svensk sjuksköterskeförening ställer sig positiv till 

förslaget. Pneumokocksjukdom ger ökade kostnader och ökat lidande eftersom pneumokocker kan 

orsaka allvarlig sjukdom och död, särskilt bland äldre personer och personer med långvarig sjukdom 

eller nedsatt immunförsvar. 

 

Sammanfattning synpunkter 

• Det liggande förslaget innebär en ökad arbetsbörda på specialistsjuksköterskor inom 

äldrevården och primärvården. Detta behöver beaktas med nyanställningar och medel för 

vidareutbildning av grundutbildade sjuksköterskor. 

• Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom förslaget förutsatt att det är ett rent 

polysackaridvaccin (PPV) som ska ingå, vilket ger den högsta hälsoekonomiska vinsten. 

 

Utlåtande 

Resultaten från den hälsoekonomiska utvärderingen visar att det är en kostnadseffektiv strategi att 

införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för individer 75 år och äldre, jämfört 

med att inte vaccinera.  

Det finns för närvarande två typer av vaccin mot pneumokocker; ett rent polysackaridvaccin (PPV) 

och ett proteinkonjugerade polysackaridvaccin (PCV). Nationella IPD-data tyder på att PPV23 skyddar 

mot cirka 70 procent av de pneumokockstammar som finns hos svenska äldre patienter.  

Folkhälsomyndigheten bedömer det som etiskt hållbart att pneumokockvaccination av personer 75 

år och äldre omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram. Viktigast är möjligheten att ge individer 

skydd mot allvarlig livshotande sjukdom. 

För att minimera påverkan på verksamheterna kan vaccination mot pneumokocker samordnas med 

den årliga influensavaccinationen. 

 

 

Yttrande: Svensk sjuksköterskeförening håller med om att det är etiskt riktigt att låta personer över 

75 och äldre ingå i ett särskilt vaccinationsprogram. Föreningen trycker på behovet av 



 

 

specialistutbildade sjuksköterskor för att göra detta möjligt. För att uppnå detta behövs hela 

infrastrukturen kring utbildning ses över. Det räcker inte med endast fler utbildningsplatser, utan ffa 

fler disputerade sjuksköterskor som kan undervisa och utökade möjligheter till verksamhetsförlagd 

utbildning. Det krävs riktade forskningsanslag till omvårdnadsforskning för att uppnå detta. 
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