
Har du barn  
under fem år? 

Då är det viktigt 

att vaccinera mot  

pneumokocker.

informaTion från BarnplanTorna



Pneumokocker 
kan leda till dövhet 
Pneumokocker är bakterier som kan  
ge mycket svåra infektioner som hjärn-
hinneinflammation och blodförgiftning. 
förloppet är ofta dramatiskt och svårt  
att i inledningsfasen skilja från vanlig  
influensa eller febertopp. 

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i 
Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 
2007, varav tre med dödlig utgång inom fem 
dagar från insjuknandet (två barn under ett 
år samt ett treårigt barn). Barn som överlever 

Ur regeringens pressmeDDelanDe  
Den 2 sepTemBer 2008:

”… det är ett välbehövligt vaccin som skyddar  
små barn mot de allvarliga, livshotande sjukdomar  
och komplikationer som pneumokockinfektioner  
kan ge upphov till.”

Barnläkarna salomon schUlman  
och Tomas sveger:

”hjärnhinneinflammation orsakad av pneumo-
kocker är en barnläkares mardröm. att vaccinera 
spädbarnen skapar ett fullgott skydd.”
 Källa: Sydsvenskan den 12 januari 2008

kan få kvarstående skador, till exempel grava 
hörselskador eller dövhet.

vaccinaTion minskar anTiBioTikaresisTens 

Individer som nyligen har ätit antibiotika 
smittas lättare av penicillinresistenta pneumo-
kocker. Denna smittspridning är vanligare på 
daghem och på orter med hög antibiotika-
förbrukning bland småbarn. 

Pneumokockvaccination har visat sig minska 
förekomsten av penicillinresistenta pneumo-
kocker.

Tre barn dog
Under 2007 fick 73 barn  
i sverige  allvarliga  
pneumokockinfektioner.  
Tre av dessa hade  
dödlig utgång.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Pneumokocker orsakar ett brett spektrum av sjukdomar, varav några är livshotande.

VikTigT!
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Dagisbakterien  
tog Ellinors hörsel
Det började med att Ellinor var förkyld och 
hade dålig matlust. Under ett dygn förändra-
des emellertid hennes tillstånd snabbt, hon 
kräktes och var matt och orkeslös. Ellinor var 
två år och nio månader när hon insjuknade i 
hjärnhinneinflammation orsakad av pneumo-

kocker. Hon hade just 
skolats in på dagis. 

Föräldrarna 
ombads av 
läkaren på 
vårdcentralen 
att komma 
omedelbart. 

Under tiden 
ringde läkaren och 

förvarnade akuten 
eftersom han misstänkte att Ellinor hade 
drabbats av hjärnhinneinflammation.

På akuten togs omedelbart ett rygg-
märgsprov som bekräftade hans farhågor; 
Ellinor hade drabbats av bakteriell meningit 
(hjärnhinneinflammation orsakad av invasiva 
pneumokocker). På intensivvårdsavdelningen, 
dit Ellinor omgående fördes, sattes det in 
massiva åtgärder för att rädda hennes liv. 

Efter några dagar försvann hennes 
hörsel. Ellinors föräldrar fick veta att ett 
cochleaimplantat (CI) skulle kunna ge henne 
möjlighet att höra igen, men att det kunde 
vara bråttom med en operation eftersom 
innerörat förkalkas. 

Tack vare operationen kan Ellinor i dag 
höra och tala.

F öräld rar  b erät tar

Jasmine, fem år,  
nära att dö 
Femåriga Jasmine drabbades plötsligt av 
huvudvärk. När familjen kom till akuten för-
lorade hon medvetandet. Jasmine hade fått 
hjärnhinneinflammation orsakad av pneumo-
kockbakterier. Hon förlorade hörseln.

Nu hör Jasmine via ett implantat och 
en hörapparat, men hennes balanssinne är 
skadat för livet. 

– Jag råder alla föräldrar att vaccinera sina 
barn så fort som möjligt, så de slipper gå 
igenom det lidandet som vi går igenom. Då 
hade vi ändå tur som fick behålla vår dotter, 
säger Jasmines pappa Jonny och mamma 
Linda instämmer.

”Jag råder alla  

föräldrar att  

vaccinera sina barn
 

så fort som möjligt, 

så de slipper  

gå igenom det  

lidandet som vi  

går igenom.”
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Ellinor i dag är 11 år



Pneumokockvaccin kan ges till barn upp till fem 
års ålder, men det är bara kostnadsfritt för barn 
som är födda den 1 oktober 2008 eller senare. 
För övriga barn får föräldrarna själva ta ansvar 
för eventuell vaccination. 

   Vid vaccinationsstart under första levnads-
året rekommenderas två doser med två 
månaders intervall och en tredje dos efter 
minst sex månader.

  Vid vaccinationsstart under andra levnads-
året (12–23 månaders ålder) rekommen-
deras två doser med minst två månaders 
intervall mellan doserna.

  Vid vaccinationsstart i åldern 2–5 år behövs 
bara en dos.

Vaccin mot  
pneumokocker  
till alla barn  
under fem år

600:–
… kostar en dos  

pneumokockvaccin

Fråga på BVC eller vårdcentralen vart du kan 
vända dig för vaccination av ditt barn. Det 
kostar ungefär 600 kronor per spruta (som 
innehåller en dos).

Barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper, 
exempelvis barn med CI, kronisk njursjukdom, 
astma, Downs syndrom eller medfödd immun-
brist, har rätt till kostnadsfri vaccination i alla 
landsting. 

vaccinaTion räDDar liv

Från Storbritannien rapporterades i april 2008 
att sedan en allmän pneumokockvaccination 
infördes 2006 har omkring 470 barn undgått 
att bli svårt sjuka eller dö på grund av hjärn-
hinneinflammation, blodförgiftning eller svår 
lunginflammation.

Omkring hälften av alla barn på daghem 
beräknas bära på pneumokocker, enligt 
Smittskyddsinstitutet. De allra flesta blir 
inte sjuka. Men pneumokocker kan leda  
till livshotande infektioner. 
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Socialstyrelsens bes
lut att pneumokockvaccin 

ska ingå i det allmänna barnvaccinprogrammet 

för barn födda den 1 oktober 2008 eller senare 

var ett efterlängtat besked. Detta är en fråga 

som vi i Barnplantorna är engagerade i eftersom ”dagisbakterien” 

kan ge livshotande infektioner. 

Barn som överlever kan drabbas av bestående komplikationer  

såsom dövhet, hörselnedsättning och balansrubbningar
. 

Men beslutet gäller alltså inte barn födda före 1 oktober 2008. Det 

finns, trots att debatten om pneumokockvaccinering har pågått i flera 

år, fortfarande kunskapsluckor. Från Barnplantornas sida vill vi nå 

småbarnsföräldrar med information och uppmuntra sjukvården att 

vaccinera alla barn under fem år.

Ann-Charlotte W Gyllenram

Ordförande, Barnplantorna

Tack Till Wyeth AB som har gett oss stöd att  
producera denna folder.
 
Design och grafisk produktion: Narva   
Tryck: Alfa Print, november 2008

fakTa  Barnplantorna är en intresseorganisation  
för döva barn med cochleaimplantat (CI) och barn 
med hörapparat. Cochleaimplantat är ett tekniskt 
avancerat hör hjälpmedel som delvis är inopererat 
och ger en artificiell hörsel. 

”Men beslutet gäller 

alltså inte barn  

födda före den  

1 oktober 2008.”
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Bli medlem!
Medlemsavgiften för familjer med barn med  
CI, hörapparat eller Baha är 250 kronor.  
Stödmedlemmar betalar 200 kronor.  
Betala in avgiften via plusgiro 89 65 76-6. 
Som medlem får du tidningen Barnplantabladet, 
som ges ut två gånger per år.

BARNPLANTORNA  

Vaktmansgatan 13A

426 68 Västra Frölunda

Telefon 031-29 34 72

ordforande@barnplantorna.se 

www.barnplantorna.se


