PNEUMOKOCK-

SJUKDOM
ÄR DU I RISKZONEN?

Vad är pneumokocksjukdom?
Till pneumokocksjukdom räknas ett antal
olika sjukdomar, som orsakas av en vanlig
bakterie vid namn Streptococcus pneumoniae
(pneumokocker).
Dessa bakterier kan orsaka sjukdomar som kan
påverka såväl delar av din kropp som:
• Hjärna
• Blodomlopp
• Lungor

Hur sprids pneumokocker?
Både sjuka och friska individer kan sprida
bakterierna genom att hosta, nysa eller komma i
nära kontakt med andra människor.
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RISKER MED PNEUMOKOCKER
Pneumokocksjukdom kan leda
till allvarliga komplikationer,
sjukhusinläggningar, eller till och
med död.
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DU KAN VARA I RISKZONEN UTAN
ATT VETA OM DET
Vem som helst kan drabbas av
pneumokocksjukdom, men för vissa individer är
risken större än för andra.
När du blir äldre, är du mer mottaglig för
pneumokocksjukdom. Det beror på att ditt
immunförsvar försvagas när du åldras.
Antalet personer med pneumokocksjukdom
är större i gruppen 50 år och äldre.

ANTAL SJUKDOMSFALL*

PNEUMOKOCKSJUKDOM EFTER ÅLDER

ÅLDER

450 700

164 000

18–49

50+

*Baserat på estimerat antal fall av lunginflammation, bakteriemi och hjärnhinneinflammation.
Amerikanska data, från 2004

Varje år dör ungefär 1,5-2 miljoner människor
i världen av sjukdomar som orsakats av
pneumokocker.
I Europa är lunginflammation den vanligaste
orsaken till dödsfall orsakad av infektion, tex
pneumokocker.
Läs mer på sidan 7 om vad du kan göra
för att minska risken att drabbas av
pneumokocksjukdom.
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Vissa kroniska hälsoproblem kan innebära att
du har en större risk för pneumokocksjukdom
då vissa medicinska tillstånd kan försvaga ditt
immunförsvar, t.ex:

DIABETES

1,4x 4,6x
TILL

HÖRGE
RISK†

HJÄRTSJUKDOM
UPP TILL

9,9x

HÖGRE
RISK†

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)

1,3x 16,8x
TILL

HÖGRE
RISK†

Jämfört med vuxna utan dessa kroniska tillstånd.

†
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PNEUMOKOCKER KAN
ORSAKA ALLVARLIGA
INFEKTIONER
LUNGINFLAMMATION
Lunginflammation orsakad av pneumokocker är en
infektion i lungorna. Även om vissa personer har en
högre risk att drabbas än andra, så kan vem som
helst få lunginflammation. Lunginflammation kan
vara allvarligt och bör inte ignoreras:
• det kan komma plötsligt
• kan ibland leda till andningssvårigheter
•	Pneumokocker kan spridas till andra delar av
kroppen, inklusive blodet
Lunginflammation kan ibland leda till sjukhusinläggning. Det kan även leda till död.

BAKTERIEMI
Bakteriemi är en infektion i blodet. Infektionen kan
leda till lågt blodtryck och skador på vissa organ
tex hjärta och njurar. Bakteriemi kan leda till
blodförgiftning (sepsis).
Ungefär 1 av 4 patienter med lunginflammation,
som orsakats av pneumokocker, drabbas även av
bakteriemi.

HJÄRNHINNEINFLAMMATION
Hjärnhinneinflammation (meningit) är en sällsynt,
men allvarlig sjukdom. Det är en infektion i hinnorna
runt hjärnan och ryggmärgen.
Ungefär hälften av de som får hjärnhinneinflammation, orsakad av pneumokocker,
drabbas av komplikationer som tex försämrad
hörsel eller krampanfall.
6

Vad kan jag göra för att
skydda mig
MINSKA RISKEN ATT DRABBAS:
Undvik nära kontakt med sjuka personer
Tvätta dina händer och ha en god
personlig hygien
Vaccinera dig

Vaccinering
Det finns många olika stammar av pneumokockbakterier. Det finns även olika vaccin mot
pneumokocker. Varje vaccin hjälper till att skydda
mot vissa specifika pneumokockstammar.
Prata med din läkare, sjuksköterska eller vaccinatör
om vilket alternativ som är bäst för dig.
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Prata med din läkare,
sjuksköterska eller
vaccinatör för mer
information om
vaccination mot
pneumokocker
Särskillt om du:
Är 50 år eller äldre
Har diabetes
Har kronisk hjärtsjukdom
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Läs gärna mer om pneumokocker
och olika riskgrupper på
folkhalsomyndigheten.se eller
Vårdguiden 1177.se
Vaccinatörens stämpel och datum
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