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Socialstyrelsen föreslår
pneumokockvaccin

Ett sjuvalent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) bör införas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det anser Social-
styrelsens expertgrupp, som utrett frågan.

–Bra idé, det var väl på tiden. Jag var rädd att frågan hade fastnat, kommenterar Bernt Alm, barnhälsovårdsöverlä-
kare iHalland.
– Jag har inte sett så många fall av invasiv pneumokocksjukdom, för de är inte så många, men de som drabbas blir
mycket skadade, säger han.
IHalland och flera andra landsting erbjuds vaccinet redan,men föräldrarna får själva betala.
<br>
Nu följer en remissrunda bland landstingen fram till den 19 februari. Om den inte får Socialstyrelsen att ändra in-
ställning kommer nya föreskrifter förmodligen att gälla från ochmed hösten 2008.
<br>
Vaccination skulle ge ett gott skydd mot pneumokocksjukdom som orsakas av sådana serotyper som ingår i vacci-
net,men skulle alltså inte helt utesluta invasiv pneumokocksjukdomoch ett dödligt förlopp, enligt Socialstyrelsen.
I USA anges skyddseffekten till 70 procent. Därtill kommer en så kallad indirekt skyddseffekt (”herd immunity”),
som bland annat kan gagna medelålders vuxna. Samtidigt påpekar myndigheten att informationen avseende
skyddseffekten är osäker och att den behöver följas upp.
<br>
Att vaccinera 95 000 barn beräknas kosta uppåt 200 miljoner kronor. Men nettokostnaden skulle bli 38 miljoner
kronor på grund av enminskad sjukdomsbörda, enligt rapporten.
<br>
Smittskyddsinstitutet sa 2006 ja till pneumokockvaccination av alla små barn.
<br>
På senare år har vaccinet tagitsmed i barnvaccinationsprogrammen i bl aUSA, Schweiz ochNorge.
<br> <br>
Läs rapporten:

<a href="http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C1F49DCA-E879-49F5-B523-
48BDA44611C8/9596/20081301.pdf"target="_blank"><font color="blue">Sammanfattande bedömning av om
pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinations-programmet </font></a>
<br>
<br>
Artiklar i LT ompneumokockvaccin:

<a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=6927"target="_blank"><font co-
lor="blue">Invasiv pneumokockinfektion kan gemeningit hos barn</font></a> <I>Klinik och vetenskap</I>

<br>
<a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=3216"target="_blank"><font color="blue">Dags
att vaccinera späda och små barnmot pneumokocker</font></a> <I>Debatt och brev</I>
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