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utveckling av vaccinationsprogram

»Hur  stort an svar ska sam häl let ta för att skyd da sina med bor -
ga re mot sjuk dom?« Sva ret på frå gan om sta tens roll när det
gäl ler in di vi dens häl sa har va ri e rat med oli ka sam hälls sys tem.
De smitt sam ma sjuk do mar na har dock in ta git en sär ställ ning;
sam häl let har där näst an all tid ta git en ak tiv roll på  grund av att
des sa sjuk do mar är just över för ba ra. Hur man han te rar smit ta
rör ju inte bara den en skilt drab ba de in di vi den, utan i hög grad
ock så om giv ning en. Den eng el ska be teck ning en »com mu ni ca -
ble dis ea ses« il lu stre rar väl den na kol lek ti va as pekt. 

Det är där för na tur ligt att de fles ta sam hälls sys tem ge nom
his to ri en haft re gel verk som sär skilt re gle rat för hål lan den
 kring sjuk do mar som upp fat tats som smitt sam ma. Så da na be -
stäm mel ser åter finns i dag så väl na tio nellt som in ter na tio -
nellt. 

Den sven ska lag stift ning en för att hin dra sprid ning en av
smitt sam ma sjuk do mar har så le des mot sva rig he ter inom både
EU och FN (WHO), där främs ta syf tet är att mot ver ka in ter na -
tio nell smitt sprid ning. An sva ri ga myn dig he ter de fi ni e ras för
att re gle ra och ge nom fö ra så da na åt gär der som na tio nellt el ler
in ter na tio nellt be döms som an ge läg na för att för hin dra smit ta. 

 Bland me di cins ka ex per ter kan det fin nas en re la tivt stor
enig het om lämp li ga åt gär der, men hur des sa re gle ras och ge -
nom förs va ri e rar mel lan oli ka län der. I Sve rige har Smitt -
skydds in sti tu tet ex per trol len och So ci al sty rel sen den re gle -
ran de och sam ord nan de rol len, med an lands ting en och kom -
mu ner na ge nom för åt gär der na. 

Vac ci ner för att kont rol le ra – el ler ut ro ta – sjuk dom
En av de vik ti gas te åt gär der na för att för hin dra sprid ning av
smitt sam ma sjuk do mar är möj lig he ten att vac ci ne ra hela el ler
de lar av be folk ning en. Av sik ten kan vara att kont rol le ra el ler
till och med ut ro ta en sjuk dom. De vac ci na tio ner som hit tills
va rit ak tu el la har rik tats mot de klas sis ka barn sjuk do mar na,
där ge nom gång en sjuk dom ofta gi vit upp hov till livs lång im -
mu nitet. Vac ci ner som kun nat ge lik nan de ef fekt har an vänts
för att ti digt i bar na å ren göra en stor del av be folk ning en im -
mun. 

Fram gång ar na har va rit på tag li ga.  Många barn sjuk do mar
har kraf tigt re du ce rats, och smitt kop por na har till och med
kun nat ut ro tas. Se dan fle ra år har eli mi ne ring av po lio va rit
inom räck håll, men  främst po li tis ka fak to rer har här ska pat

pro blem. Allt jämt sak nas dock ef fek ti va vac ci ner mot glo balt
be ty dan de in fek tions sjuk do mar som ma la ria, HIV-in fek tion,
tu ber ku los el ler deng u e fe ber. 

De se nas te åren har ut veck ling en på vac cin fron ten va rit liv -
lig. Nya va ri an ter av ti di ga re kän da vac ci ner har lan se rats, men
ock så nya pre pa rat och prin ci per för att åstad kom ma im mu -
nitet. Möj lig het  finns nu att vac ci ne ra mot sjuk do mar man ti -
di ga re inte kun nat fö re byg ga på det ta sätt. 

De nya vac ci ner na är ofta be tyd ligt dy ra re än de vi har i dag
och rik tar sig ib land mot sjuk do mar med mer kom pli ce rad epi -
de mio lo gi. Det ta har  ställt våra sy stem för re gle ring och upp -
följ ning av vac ci na tions pro gram in för sto ra ut ma ning ar. Vi har
ny li gen i Lä kar tid ning en dis ku te rat de möj lig he ter som öpp -
nar sig, men ock så pe kat på en del frå ge ställ ning ar som upp -
kom mit i den nya si tu a tio nen, t ex hur vi ska han te ra vac ci ner
som inte in går i all mänt re kom men de ra de pro gram, men som
är till gäng li ga på den sven ska mark na den [1].

Vac ci na tions pro gram för hela, el ler de lar av, be folk ning en
När man sys te ma tiskt vill ut nytt ja skydds ef fek ten av vac ci na -
tio ner inte bara på in di vi du ell nivå utan ock så för en stor del av
be folk ning en bru kar man tala om vac ci na tions pro gram. Ut -
ifrån stra te gis ka av vä gan den vill man på ett op ti malt sätt dra
nyt ta av vac ci ner. Så da na över vä gan den le der till att sam häl let
 starkt re kom men de rar ge nom fö ran de av vac ci na tio ner som
lig ger i vårt ge men sam ma in tres se. Med så da na pro gram föl jer
sam ti digt ett an svar att föl ja upp ef fek ter na på be folk nings ni -
vå. För att få op ti mal ef fekt kan ett vac ci na tions pro gram in ne -
bä ra att man rik tar upp ma ning en om vac ci na tion till hela, el ler
ib land bara vis sa de lar av, be folk ning en. 

Fri vil lig het el ler  tvång
Vis sa vac ci ners myc ket goda skydds ef fekt mot all var li ga smitt -
sam ma sjuk do mar väck er frå gan om in di vi den kan an ses vara
skyl dig att låta vac ci ne ra sig. Smitt kop por ut gjor de på sin tid
ett så all var ligt hot mot folk häl san att vac ci na tion un der ti digt
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»En av de vik ti gas te åt gär der na för att för hin dra
sprid ning av smitt sam ma sjuk do mar är möj lig -
he ten att vac ci ne ra hela el ler de lar av be folk -
ning en.«
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1800-tal gjor des obli ga to risk i  många län der, ock så i Sve rige.
Se dan smitt kop por na ut ro tats på 1970-ta let är dock alla vac ci -
na tio ner fri vil li ga hos oss, även om möj lig he ten att un der sär -
skil da om stän dig he ter in fö ra tvångs vac ci na tion  finns kvar ge -
nom Lag om skydd symp ning vid krig el ler krigs fa ra m m
(1952:270). 

I en del an dra län der är vis sa barn vac ci na tio ner obli ga to ris -
ka. Ny li gen döm des för äl drar i Bel gi en till bö ter och fäng el se
för att inte ha vac ci ne rat sina barn mot po lio [2]. För ut om så -
da na di rek ta krav  finns ex em pel på in di rekt  tvång ge nom att
kra vet på vac ci na tion en dast gäl ler in för skolst art – men sam ti -
digt fö re lig ger skol plikt! Det se na re gäl ler ex em pel vis ett fler tal
del sta ter i USA. 

I Sve rige rå der för när va ran de enig het om att alla vac ci na tio -
ner ska vara fri vil li ga; ett be slut från den en skil des sida att
 tacka nej mås te all tid re spek te ras. An slut ning en till vårt barn -
vac ci na tions pro gram är ändå – el ler kan ske just där för – myc -
ket hög. Täck ning en lig ger på 95–98 pro cent för de vac ci ner
som in går i det all mänt re kom men de ra de pro gram som er -
bjuds inom barn häl so vår den [3].

Alla barn er bjuds vac ci na tion
Alla barn i Sve rige er bjuds vac ci na tion mot åtta sjuk do mar: dif -
te ri, stel kramp, kik hos ta, po lio, Ha e mop hi lus in flu en zae-in -
fek tion (Hib), mäss ling, pås sju ka och röda hund. Möj lig he ten
för So ci al sty rel sen att fö re skri va vil ka vac ci na tio ner som ska
er bju das in för des i och med den nya Smitt skydd sla gen
(2004:168). 

En ligt ti di ga re lag stift ning  fanns det inte möj lig het för So ci -
al sty rel sen att ut fär da bin dan de reg ler på om rå det, just vac ci -
na tio ner var ut tryck li gen un dan ta get. I sam band med den nya
Smitt skydd sla gen togs un dan ta get bort, och So ci al sty rel sen
fick ett bre da re be myn di gan de att ut fär da de fö re skrif ter som
» krävs för ett än da mål sen ligt smitt skydd samt till  skydd för en -
skil da«. 

So ci al sty rel sen hade fram till lag än dring en i ett all mänt råd
re kom men de rat att alla barn i Sve rige skul le vac ci ne ras mot de
åtta sjuk do mar na. I och med lag än dring en ut for ma des i stäl let
en fö re skrift som in för de en skyl dig het för barn- och skol häl so -
vår den att er bju da des sa vac ci na tio ner till alla vård nads ha va re
[4]. Det  finns även en skyl dig het att er bju da kom plet te ran de
vac ci na tion för barn upp till 18 år, som inte fått vac ci na tion en -
ligt det ge ne rel la barn vac ci na tions pro gram met. 

Vac ci na tio ner för vis sa grup per
So ci al sty rel sen har ock så re kom men da tio ner som gäl ler rik -
tad vac ci na tion av in di vi der som lö per ökad risk jäm fört med
öv ri ga be folk ning en. Det är allt så en form av se lek ti va vac ci -
na tio ner, som i sin tur kan grun das på två oli ka prin ci per. Barn
som lö per ökad risk att ex po ne ras, dvs ut sät tas för stör re
smitt risk än an dra, upp ma nas till vac ci na tion mot he pa tit B
[5] re spek ti ve tu ber ku los [6]. Den an dra prin ci pen gäl ler de
barn som lö per ökad risk att vid smit ta få ett all var ligt sjuk -
doms för lopp, med risk för kom pli ka tio ner och död. För barn
med vis sa un der lig gan de sjuk do mar re kom men de rar där för
So ci al sty rel sen i sina all män na råd vac ci na tion mot in flu en sa

[7] re spek ti ve pneu mo kock er (det 23-va len ta po ly sack a rid -
vac ci net) [8]. 

Vac ci na tio ner i vis sa risk si tu a tio ner 
Ökad risk att ut sät tas för smit ta kan fö re kom ma inom vis sa yr -
ken el ler ut bild ning ar, ge nom vis tel se i sär skil da ris kom rå den
– tyd li gast i sam band med re sor till hög en de mis ka län der – el -
ler vid spe ci fi ka ut brotts si tu a tio ner. I sam band med de säll syn -
ta an hop ning ar av me ning o kock in fek tio ner vi ser i Sve rige i
dag kan vac ci na tion mot vis sa se ro ty per av me nin go koc ker ex -
em pel vis bli ak tu ell. Ett an nat ex em pel är lo ka la för hål lan den
som med för ökad risk för fäs ting bu ren hjärn in flam ma tion
(TBE). I bäg ge des sa fall bru kar lands ting ens smitt skydds lä ka -
re ge råd om när vac ci na tion kan an ses be fo gad. 

Ett an nat ex em pel på till gäng li ga vac ci ner som till störs ta de -
len fal ler utan för all män na pro gram är de s k re se vac ci ner na.
På oli ka vård in rätt ning ar vac ci ne ras män nis kor in för ut lands -
re sa mot sjuk do mar som he pa tit A, ja pansk en ce fa lit, ty foid,
ko le ra el ler gula fe bern. Det ta sker  trots att var ken So ci al sty -
rel sen el ler Smitt skydds in sti tu tet ger spe ci fi ka re kom men da -
tio ner. Den me di cins ka pro fes sio nen ger här, som i  många an -
dra fall, råd som an pas sas till dags lä ge och ak tu ell kun skap. Un -
der lag för lämp lig pro fy lax in för ut lands re sor ges ock så ut av
oli ka kom mer si el la ak tö rer. 

Fle ra an sva ri ga myn dig he ter en ga ge ra de
Ut ifrån sina an svars om rå den blir fle ra myn dig he ter en ga ge ra -
de när det gäl ler vac ci na tio ner. I dag har ock så EU en mer el ler
min dre tyd lig roll i oli ka ske den. Ett nytt vac cin mås te  först
god kän nas av lä ke me dels myn dig he ter na, en pro cess som i dag
är ge men sam för EU. Vac ci ner be döms där ef ter ock så av ex -
pert myn dig he ter na inom smitt skydds om rå det, där vi i dag har
ak tö rer både na tio nellt (Smitt skydds in sti tu tet) och inom EU
(Eu ro pe an Cen tre for Dis ease Pre ven tion and Con trol
[ECDC]). Dess ut om kan myn dig he ter som ut vär de rar me di -
cins ka me to der ana ly se ra vac ci ner ut ifrån pu bli ce ra de ve ten -
skap li ga rön. 

Om ett vac cin slut li gen ska tas in i ett na tio nellt pro gram ut -
vär de ras det av den re gle ran de myn dig he ten (So ci al sty rel sen).
Det ta är fort fa ran de var je  lands eget an svar, även om ett om fat -
tan de nät verks ar be te på går mel lan oli ka län der i EU. Pro ces -
sen för att ta ställ ning till vil ka vac ci ner som ska ingå i ett ge ne -
rellt pro gram är lång och gan ska kom pli ce rad. Vil ka fak to rer
man  främst tar hän syn till in för ett be slut i So ci al sty rel sen
fram går av Fak ta.

So ci al sty rel sen ge nom för sin ut vär de ring med  hjälp av be -
döm ning ar som re dan  gjorts av ex pert grup per med kun skap
om oli ka aspek ter på vac cin pro gram. Un der la gen be höver
dock ofta kom plet te ras. Där för till sät ter So ci al sty rel sen som
re gel ock så egna ex pert grup per. Som struk tur för ar be tet iden -
ti fi e ras ett an tal kri te ri er el ler be döm nings om rå den, som del -
vis får an pas sas ef ter var je vac cin. 

Ut ifrån det un der lag som So ci al sty rel sen tar fram gör myn -

»De nya vac ci ner na är ofta be tyd ligt dy ra re än de
vi har i dag och rik tar sig ib land mot sjuk do mar
med mer kom pli ce rad epi de mio lo gi. Detta har
 ställt våra sy stem för re gle ring och upp följ ning
av vac ci na tions pro gram in för sto ra ut ma ning ar.«

fak ta. 

Faktorer som be ak tas av
Socialstyrelsen in för be slut
om vac ci na tions pro gram
• Sjuk doms bör da
• Skydds ef fekt
• Bi verk ning ar
• Mål grupp

• Eko lo gi
• In ter ak tion
• Lo gis tik
• Eko no mi
• Ac cep tans
• Upp följ ning 
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dig he ten en ana lys och vä ger för- och nack de lar mot va ran dra,
för sö ker iden ti fi e ra ris ker och be dö mer hur des sa kan han te ras.

Om slut sat sen blir att vac ci net är ett vär de fullt till skott till
vac ci na tions pro gram met för alla barn, el ler iden ti fi e ra de risk -
grup per, tas ett för slag till fö re skrift fram som ef ter av stäm ning
inom So ci al sty rel sen  sänds ut på re miss. Re mis sen går ut till
ett  stort an tal ak tö rer, t ex sam ord nan de or ga ni sa tio ner som
Sve riges Kom mu ner och Lands ting (SKL) och pro fes sio nel la
för ening ar. Av sik ten är för stås att få un der lag för ett väl för -
an krat be slut. 

Om det inte  bland sva ren fram kom mer star ka skäl till att So -
ci al sty rel sen ska än dra sitt ställ nings ta gan de kan ett be slut om
fö re skrift tas, och då  sätts ock så ett da tum från och med vil ket
de nya re gler na ska bör ja till äm pas. Tid punk ten för ge nom fö -
ran de ska ock så göra det möj ligt för de in vol ve ra de att för be re -
da ar be tet på ett rim ligt sätt.

In for ma tion till all män he ten sjuk vårds hu vud man nens an svar
En ligt Lä ke me del sla gen är mark nads fö ring av re cept be lag da
lä ke me del rik tad till all män he ten för bju den, med un dan tag
för »kam pan jer för vac ci na tion av män nis kor mot in fek tions -
sjuk do mar«. Nå gon när ma re de fi ni tion av vad som är en
kam panj ges inte. I det EU-di rek tiv som lig ger bak om skriv -
ning en an ges att vac ci na tions kam pan jer som be drivs av in -
dus trin ska vara god kän da av be rör da na tio nel la myn dig he -
ter, men det vill ko ret togs bort i Sve rige med hän vis ning till
cen sur för bu det i Tryck fri hets för ord ning en och Ytt ran de fri -
hets grund la gen. I re ge ring ens pro po si tion an ges att så dan
vac cin in for ma tion allt så ska till å tas och att »Den när ma re
av gräns ning en be träf fan de vad som  skall an ses vara en vac ci -
na tions kam panj får av gö ras i prax is« [prop. 2005/06:70, si -
dan 205].

Sjuk vårds hu vud man nen har ett na tur ligt an svar för in for -
ma tion till all män he ten om hur man kan min ska ris ken för
sjuk dom. Här skil jer sig inte vac ci ner från an dra me di cins ka
åt gär der. So ci al sty rel sens in for ma tion till för äl drar om det ak -
tu el la barn vac ci na tions pro gram met  finns till gäng lig så väl i
 tryckt form som elek tro niskt [9].

Nya vac ci ner of tast dy ra re än de gam la
Ge ne rellt kan sä gas att nya vac ci ner of tast är vä sent ligt myc ket
dy ra re än de som re dan är i bruk. Sam ti digt kan na tur ligt vis ett
vac cin som för hin drar sjuk dom, och där med vård be hov, vara
»lön samt« i den me ning en att sam hälls kost na der na för att till -
han da hål la vac ci net är lä gre än den  vinst som upp står ge nom
de för hin dra de fal len. Ett högt vac cin pris är så le des inte i sig ett
hin der att in fö ra ett nytt vac cin i ett all mänt pro gram, men blir
ändå en tyd lig ut gifts post för den hu vud man som ska be kos ta
vac ci na tio nen. 

Fle ra av de nya kost sam ma vac ci ner na skyd dar ock så mot in -
fek tio ner som re la tivt säl lan ger all var li ga kon se kven ser el ler
där kon se kven ser na upp trä der  först år tion den ef ter det att
smit tan  skett. Det ta gör att det blir svå ra re att på ett tyd ligt sätt
visa nyt tan med vac ci net och att eko no mis ka be räk ning ar på -
ver kas mer av ut veck ling en av dis kon tot än av hur ef fek tivt
vac ci net är. Det in ne bär ock så att vac ci ner be höver kom ma
med i den all män na prio ri te rings dis kus sion som sker inom

sjuk vår den, ef ter som vår den i Sve rige kan sä gas fi nan si e ras
från sam ma pott. 

An svar för upp följ ning av vac ci nets ef fek ter
När man be dömt att ett vac cin ska er bju das hela – el ler de lar av
– be folk ning en be höver det ta ge nom fö ras som ett sam ord nat
åta gan de av alla som har ett an svar inom om rå det. Det gäl ler
inta bara ut fö ran de av själ va vac ci na tio nen, utan ock så fort satt
över vak ning av sjuk do mens fö re komst och all var lig hets grad,
vak sam het på upp kom sten av nya va ri an ter av smitt äm net,
upp märk sam het och rap por te ring av bi verk ning ar, kart lägg -
ning av vac ci na tions täck ning en och en be red skap att om prö va
det re kom men de ra de pro gram met. 

Med de nya vac ci ner na är det inte  minst an ge lä get att upp -
märk sam ma om ef fek ter na på sikt blir an dra än de för vän ta de.

■ Potentiella bind ning ar el ler jävs för hål lan den: Inga upp giv na.

»Det in ne bär ock så att vac ci ner be höver kom ma
med i den all män na prio ri te rings dis kus sion som
sker inom sjuk vår den, ef ter som vår den i Sverige
kan sä gas fi nan si e ras från sam ma pott.«
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