Meningokoksygdom i Danmark

Meningokoksygdom (MS) er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med
bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker).

Figur 1. Antal tilfælde af meningokokker fordelt på serogrupper,
2008-2020
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Meningokoksygdom
MS er en alvorlig sygdom, der kan give
varige mén, og ca. 1 ud af 10 risikerer at
dø af sygdommen.
Det samlede antal årlige tilfælde af MS
var i årene 2015-2018 stabilt omkring
40, men steg til 56 tilfælde i 2019.
I starten af 2020 var der forstsat et højt
antal tilfælde af MS, men samtidig
med nedlukningen i foråret i forbindelse med Corona-pandemien faldt
antallet af MS tilfælde og forblev lavt
resten af 2020, hvor der i alt forekom 19
tilfælde.
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MS ses i alle aldersgrupper, men den
relative forekomst (incidensen) er højest
blandt de 0-4 årige efterfulgt af de
15-24 årige og de +85 årige.
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Vaccination mod meningokoksygdom
Kombinationsvacciner mod
A,C,Y og W.

Meningokokker inddeles i 8 grupper: A, B, C, W, X, Y, Z
og 29E. Der findes desværre ingen vacciner, der
beskytter mod alle grupperne af meningokokker.
Fælles for vaccinerne er, at:
der skal vaccineres ad flere omgange,
den præcise varighed af beskyttelsen er ikke
kendt.
Vaccination mod meningokoksygdom er ikke en del
af det danske vaccinationsprogram, men man kan
vælge selv at betale for det.
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I 2019 sås en kraftig stigning af gruppe W, og denne
dominans fortsatte i 2020, hvor 47% af alle tilfælde
var forårsaget af gruppe W. Set over en 5-årig
periode (2016-2020) står gruppe B og W for den
største andel tilfælde.
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Figur 2. Antal tilfælde af meningokokker fordelt på grupper i
perioden 2016-2020
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For at forebygge meningokoktilfælde
af de hyppigst forekommende grupper,
skal man have både:
Vaccination mod gruppe A, C, Y
eller W (Menveo® eller Nimenrix®)
Vaccination mod gruppe B
(Bexsero® eller Trumenba®)
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Der findes ikke
vacciner mod
Z, X og 29E
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Meningokokgruppe B og W er de hyppigste

Vacciner
mod
gruppe B.

Antallet af vaccinationer afhænger af
vaccine og personens alder.
Læs mere om meningokoksygdom på ssi.dk

* Omfatter andre grupper samt tilfælde, hvor gruppen ikke kan bestemmes.

