
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-97 

Tid: 2016-09-19, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 89 
 

Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda 
vaccinationsprogram 
Diarienummer: RJL2016/2010 

 

Beslut  

Nämnden föreslås godkänna   

 Föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande.  

Den sammantagna bedömningen är att Region Jönköpings län 

instämmer med Folkhälsomyndighetens bedömning, med följande 

tillägg: 

Region Jönköpings län anser dessutom att alla personer 65 år eller 

äldre ska erbjudas pneumokockvaccination, oavsett om de har 

någon av de specificerade kroniska sjukdomarna.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-23 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
 

Maria Frisk   

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Lena Sandqvist 
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   Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande över införande av 
riskgruppsvaccinationer som särskilda 
vaccinationsprogram 

Förslag till beslut  
Nämnden godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade betänkande.  
 

Den sammantagna bedömningen är att Region Jönköpings län instämmer med 

Folkhälsomyndighetens bedömning, med följande tillägg: 

Region Jönköpings län anser dessutom att alla personer 65 år eller äldre ska 

erbjudas pneumokockvaccination, oavsett om de har någon av de specificerade 

kroniska sjukdomarna.   

Information i ärendet  
Den 1 januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det numera 

är regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella 

vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela 

befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper. I samband 

med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om de vaccinationer 

som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i ett särskilt  

vaccinationsprogram. Uppdraget innefattar vaccinationer mot influensa, pneumokocker, 

tuberkulos och hepatit B, till definierade riskgrupper. Då ansvaret för 

vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 

juli 2015 fördes även regeringsuppdraget över.  

Folkhälsomyndighetens bedömning och förslag baseras huvudsakligen på tre typer av 

bakgrundsdokument:  

 kunskapsunderlag framtagna av Socialstyrelsens expertgrupper, vilka även 

innehåller sammanfattningar av bedömningar gjorda av Socialstyrelsens 

sakkunniggrupper  

 hälsoekonomiska analyser utförda vid Folkhälsomyndigheten  
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 Folkhälsomyndighetens förslag till uppföljningsplan för det nationella särskilda 

vaccinationsprogrammet  
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  Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

Enheten för folkhälsa och sjukvård 

103 33 Stockholm 

Yttrande över införande av 
riskgruppsvaccinationer som särskilda 
vaccinationsprogram 
Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra 

sig över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 

följande yttrande. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen är att RJL instämmer med 

Folkhälsomyndighetens bedömning att influensavaccinationen  och 

tuberkulosvaccinationen ska ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. 

Bedömningen är helt i linje med sakkunniggruppens förslag. RJL instämmer med 

Folkhälsomyndighetens bedömning dels att hepatit B ska ingå i det nationella 

barnvaccinationsprogrammet samt att hepatit B ska ingå i ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram. Vidare instämmer RJL i att ett särskilt nationellt 

vaccinationsprogram mot pneumokocker med både polysackaridvaccin och 

konjugatvaccin till specifika riskgrupper med kroniska sjukdomar ska införas. 

RJL anser dessutom att alla personer 65 år eller äldre ska erbjudas 

pneumokockvaccination, oavsett om de har någon av de specificerade kroniska 

sjukdomarna.   

Synpunkter på förslaget  

Vaccination mot influensa 
Folkhälsomyndigheten bedömer att influensavaccination till vissa riskgrupper bör 

införas som ett särskilt vaccinationsprogram. Bedömningen har gjorts utifrån de 

tre kriterier och 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess 

förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram ska vaccinationen effektivt förhindra spridning eller minska 

sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper, 
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vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv och hållbar från etiska och humanitära 

utgångspunkter. Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns tillräcklig evidens 

för att influensavaccination har en effekt på sjukdomsbördan av säsongsinfluensa. 

Influensa står för en betydande sjuklighet och dödlighet varje år och vissa grupper 

i befolkningen löper en särskilt hög risk att drabbas av allvarlig sjukdom, 

komplikationer och försämrad livskvalitet till följd av infektionen. 

 

 RJL instämmer med Folkhälsomyndighetens bedömning att 

influensavaccinationen ska ingå i ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram. Bedömningen är helt i linje med sakkunniggruppens 

förslag och de för vaccination föreslagna riskgrupperna överensstämmer 

helt med de grupper som redan idag ingår i regionens 

influensavaccinationsprogram för gratis vaccination.  

Vaccination mot tuberkulos 
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot tuberkulos bör införas som 

ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. De som bör omfattas av ett sådant 

program är barn under 18 år med familjeursprung i ett land med ökad, hög eller 

särskilt hög förekomst1 av tuberkulos. Man bedömer att tuberkulosvaccination till 

ovan definierade riskgrupp är effektivt och minskar sjukdomsbördan. Tuberkulos 

är en allvarlig sjukdom och innebär en stor sjukdomsbörda för den drabbade och 

för hälso- och sjukvården.  

 

Vaccination bedöms effektivt förhindra insjuknande hos barn med 

familjeursprung i ett land med ökad, hög eller särskilt hög förekomst av 

tuberkulos. Det vaccin som finns tillgängligt (BCG) är väl beprövat och har 

tillräcklig skyddseffekt bland barn. De fall som rapporteras i Sverige förekommer 

till övervägande del bland personer med familjeursprung i länder med ökad 

förekomst av tuberkulos. 

 

För verksamheterna är det viktigt att ha ett tydligt stöd för ställningstagande vilka 

barn som ska bedömas som riskbarn. I det praktiska arbetet utgår man från WHOs 

lista över riskländer tuberkulos. Vid införandet av ett riktat nationellt 

vaccinationsprogram är det viktigt att Folkhälsomyndigheten kompletterar WHO 

listan kontinuerligt med länder som saknas och att man tydliggör om särskilda 

övervägande ska göras, ex länder i krig. Tuberkulosvaccination som ett särskilt 

vaccinationsprogram kommer också att innebära att elevhälsan tar över ansvaret 

för tuberkulosvaccination av skolbarn i riskgrupper.  Vi noterar att man i 

beslutsunderlaget ställer frågor kring hur verksamheterna inom Elevhälsa ska 

bygga upp kompetens kring tuberkulinprövning och BCG vaccination som i dag 

sköts på vårdcentralen. I RJL kommer skolhälsovården att behöva extra utbildning 

för att kunna ta över den verksamheten.  

 

 RJL instämmer med Folkhälsomyndighetens bedömning att 

tuberkulosvaccinationen ska ingå i ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram. Bedömningen är helt i linje med sakkunniggruppens 
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förslag och den för vaccination föreslagna riskgruppen överensstämmer 

helt med den grupp som redan idag ingår i regionens vaccinationsprogram 

för gratis BCG vaccination.  

Vaccination mot hepatit B 
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot 

hepatit B är avhängigt regeringens beslut om att ett nationellt allmänt 

vaccinationsprogram till barn ska införas, vilket tidigare förordats av 

Socialstyrelsen. Om hepatit B införs i det allmänna vaccinationsprogrammet till 

barn, föreslår Folkhälsomyndigheten att personer som injicerar droger och män 

som har sex med män omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram mot hepatit B.  

Folkhälsomyndigheten bedömer att hepatit B-vaccination har effekt på 

smittspridningen och sjukdomsbördan av hepatit B. Det finns starkt vetenskapligt 

stöd för att vissa grupper i befolkningen har en ökad risk att smittas av hepatit B-

virus eller ökad risk att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom till följd av 

infektionen. Viruset orsakar inflammation i levern som kan bli kronisk och leda 

till komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer. Vaccination är 

ett effektivt sätt att minska sjukdomsbördan och förhindra smittspridning. 

 

 RJL instämmer med Folkhälsomyndighetens bedömning dels att hepatit B 

ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet (som vi har förordat 

i ett tidigare svar) samt att hepatit B ska ingå i ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram. Bedömningen är helt i linje med sakkunniggruppens 

förslag och de för vaccination föreslagna riskgrupperna överensstämmer 

helt med de grupper som redan idag ingår i regionens hepatit B 

vaccinationsprogram för gratis riskgruppsvaccination.  

 

Vaccination mot pneumokocker 

Folkhälsomyndigheten (FOHM) bedömer att pneumokockvaccination till 

specifika riskgrupper är effektivt och minskar sjukdomsbördan. FOHM 

specificerar ett antal kroniska sjukdomar, samt personer med kraftigt nedsatt 

immunförsvar, och bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett 

införande av pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram för dessa 

riskgrupper. FOHM föreslår att det särskilda programmet ska innehålla 

vaccination med såväl konjugerat pneumokockvaccin som polysackaridvaccin. 

RJL håller så långt med om denna bedömning och ställer sig mycket positiv till 

denna del av förslaget.   

 

Bland de riskgrupper som i remissen föreslås ingå i det särskilda 

vaccinationsprogrammet inkluderas dock inte de personer 65 år, eller äldre, som 

inte har någon underliggande sjukdom. Här frångår folkhälsomyndigheten 

sakkunniggruppens rekommendation detta trots att det i underlaget på ett flertal 

ställen framgår att, förutom hos de minsta barnen, risken för att sjukna i svår 

pneumokocksjukdom är högst för personer över 65 år och att dödligheten i denna 

grupp ökar exponentiellt med åldern. Som motiv anger FOHM, att ca 50% av 

personer 65 år eller äldre har en kronisk sjukdom, vilket gör att personen ändå ska 
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erbjudas vaccination, samt att kostnaden för att skydda de resterande 50% av 

friska individer över 65 år per vunnet QALY skulle bli hög (860 000-2 500 000 

kronor). 

 

RJL menar att undantaget av ”friska” personer 65 år eller äldre är olyckligt av 

flera skäl, ologiskt, oetiskt och att det dessutom delvis bygger på felaktiga 

antaganden i den hälsoekonomiska analysen. Detta har RJL tidigare redovisat i sitt 

remissvar till Folkhälsomyndigheten.  

 

 RJL stöder Folkhälsomyndighetens bedömning att ett särskilt nationellt 

vaccinationsprogram mot pneumokocker med både polysackaridvaccin och 

konjugatvaccin till specifika riskgrupper med kroniska sjukdomar ska 

införas. 

 Av ovan anförda skäl anser RJL dessutom att alla personer 65 år eller 

äldre ska erbjudas pneumokockvaccination, oavsett om de har någon av de 

specificerade kroniska sjukdomarna.   

 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

 

 

 

 

Maria Frisk    Mats Bojestig  

Ordförande i Nämnden för  Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Folkhälsa och sjukvård   
































































































































































































































































