Tag informationen
med til din læge
Til dig der er i risikogruppen
Det er muligt, delvist at forebygge mod pneumokok-lungebetændelse.

Info til min læge
Ifølge anbefalingerne fra Statens Serum Institut, har jeg en øget risiko for, at
blive ramt af en pneumokok sygdom, herunder pneumokoklungebetændelse.

Denne information har jeg fået ved besvarelse af spørgsmål på
www.lungebetændelse.dk

OVERSIGT OVER RISIKOGRUPPER FOR PNEUMOKOK-SYGDOM
Nedenstående oversigt er hentet fra SSI´s rapport med titlen ”Rådgivning om
pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark”.
Tabellen viser en samlet oversigt over alle de risikogrupper af patienter som er
vurderet til at have en øget risiko for at få en pneumokok-sygdom.

Rådgivning om pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark

4.2 Pneumokokvaccination af risikogrupper
Tabel 3: Oversigt over personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Risikogruppe

Patienter med særlig høj risiko*

Patienter med forhøjet Risiko

(Omfattet af klausuleret tilskud)
Manglende milt eller dysfunktion af milten

X

Organtransplantation

X

Cochlear-implantation

X

Liquorlækage

X

Tidligere invasiv pneumokoksygdom

X

Immunsuppression**

X

Stamcelletransplantation

X

Særlige risikogrupper under 18 år***

X

Kronisk obstruktiv lungesygdom****

X

Kronisk hjertesygdom

X

Kronisk obstruktiv lungesygdom****

X

Kronisk leversygdom

X

Kronisk nyresygdom

X

Diabetes mellitus

X

Ældre over 64 år

X

Astma

X

B-cellesvigt

X

Rygning

X

Erhvervsmæssig risiko(Svejsere)

X

*Sundhedsstyrelsen giver klausuleret tilskud til patienter med særlig høj risiko [16]
**For eksempel HIV-infektion eller lymfom
***Sundhedsstyrelsen giver klausuleret tilskud til patienter under 18 år med cyanotiske hjertesygdomme,
hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk
respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og Svær kombineret
immundefekt (SCID) [16]
**** Sundhedsstyrelsen giver klausuleret tilskud til PCV13 for patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, over 65 år
eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet [56]
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