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Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
om vaccination i enlighet med det särskilda 
vaccinationsprogrammet för personer som ingår i 
riskgrupper;

beslutade den 7 oktober 2022.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 7 g och 12 §§ smitt-
skyddsförordningen (2004:255) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde
1 § Denna författning kompletterar smittskyddslagens (2004:168) och smitt-
skyddsförordningens (2004:255) bestämmelser om nationella vaccinations-
program. 

2 § Författningen ska tillämpas av regionerna vid vaccination enligt det sär-
skilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper enligt 
bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255).

Detta gäller även kommuner som inte ingår i en region. 

Vaccination mot pneumokockinfektion
Riskgrupper som ska erbjudas vaccination

3 § Vaccination mot pneumokockinfektion ska erbjudas: 
1. Personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar 

eller tillstånd 
 − kronisk hjärtsjukdom,
 − kronisk lungsjukdom,
 − andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, 
 − kronisk leversjukdom,
 − kronisk njursvikt,
 − diabetes mellitus,
 − bristande mjältfunktion eller saknar mjälte,
 − cystisk fibros,
 − likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skal-
len,

 − cochleaimplantat,
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 − nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, eller
 − organtransplantation.

2. Personer det år de fyller 75 år.

Allmänna råd

Vaccination av riskgrupperna i 3 § bör genomföras i enlighet med Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till risk-
grupper.

Begränsningar vid vaccination
4 § Vaccination enligt 3 § 2 ska erbjudas personer födda 1947 och senare.

Kompletterande vaccination
5 § Den som inte har vaccinerats enligt 3 § 2 ska erbjudas vaccination vid en 
senare tidpunkt. 

Undantagsbestämmelse
6 § Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i den-
na författning.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2022.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer                             
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