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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättning för pneumokockvaccin till vuxna i riskgrupp
Bakgrund
Täckningsgraden för vaccination av patienter i riskgrupper behöver bli högre i
Region Östergötland. Riskgrupperna för vaccin mot pneumokockinfektioner är
många och finns definierade i de riktlinjer Folkhälsomyndigheten tar fram.
Pneumokockinfektioner drabbar förutom personer över 65 år personer med
nedsatt immunförsvar och personer med vissa kroniska sjukdomar. WHO:s mål
är att 75 % av personerna i riskgrupperna ska vaccineras.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner
som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De
allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och
kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. För äldre och andra
riskgrupper är pneumokockinfektion ingen banal sjukdom utan kan leda till
behov av sjukhusvård. Med en högre vaccinationsgrad skulle färre personer
insjukna, komplikationer bli mindre och därmed skulle en del av sjukhusvården
kunna undvikas.
Sjukhuskliniker och vårdcentraler har hittills erbjudit patienter i riskgrupp
möjlighet till vaccination mot pneumokockinfektion i varierade men för liten
utsträckning Det finns två typer av pneumokockvaccin. Personer i
riskgrupper kan behöva få båda dessa vacciner medan friska personer som är
65 år endast behöver det ena. Med täckta kostnader för vaccin och
tydliggörande i riktlinjer och vårdprocessprogram förväntas en högre
vaccinationsgrad. De två första åren beräknas fler behöva vaccineras för att
komma i fatt med patienter som idag inte blivit vaccinerade. Därefter beräknas
kostnaden hålla sig på konstant nivå.
Ärende
Sjukhusklinker och vårdcentraler får från och med första januari 2019 avropa
kostnader för aktuella pneumokockvacciner från ett gemensamt konto på
Hälso- och sjukvårdsnämnden för att ges möjligheten att vaccinera för
pneumokockinfektion i högre grad. Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver
fastslå 2 000 000 kronor årligen, och därutöver avsätta engångsmedel med
1 500 000 kronor för år 2019 och 500 000 kronor för år 2020.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA
a t t från och med 2019-01-01 avsätta 2 000 000 kronor årligen för en central
finansering av pneumokockvaccin till riskgrupper som används av kliniker och
vårdcentraler
a t t avsätta 1 500 000 kronor som engångsmedel för 2019 och avsätta
500 000 kronor som engångsmedel för 2020 för en central finansering av
pneumokockvaccin till riskgrupper som används av kliniker och vårdcentraler
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