
Pneumokockvaccination vuxna    

Personer 65 år och äldre och patienter med vissa riskfaktorer 

 

Vissa riskfaktorer: kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion, 

levercirrhos, kronisk njursvikt, svårbehandlad/instabil diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism 

samt personer med BMI över 40. 

 

Rekommendation: Till dessa personer ges en dos Pneumovax® vid ett tillfälle. Revaccination 

rekommenderas i regel inte.  

Personer med hög risk för pneumokockinfektion 

 

Hög risk för pneumokockinfektion har patienter med: 
1. Gravt nedsatt immunförsvar exempelvis hematologisk malignitet, primära immun defekter 

(inkluderande defekter i B- eller T-celler, det humurala immunförsvaret eller 

komplementdefekter). Övrig allvarlig B-cells svikt alternativt gravt nedsatt immunförsvar till 

följd av sjukdom eller behandling, t ex organtransplantation, pågående eller nyligen avslutad 

immunsupprimerande behandling (t.ex. prednisolon minst 15 mg/dygn i flera veckor, 

metotrexat, azatioprin, ciklosporin, TNF-hämmare, annan biologisk behandling), myelom, 

kronisk lymfatisk leukemi, lungcancer, generaliserad cancer eller tung cytostatikabehandling, 

primära defekter hos fagocyter. Patienter med suboptimalt behandlad HIV-infektion. 

2. Anatomisk eller funktionell aspleni (inkluderar även patienter med sickle cell anemi och 

annan hemoglobinopati). Vaccination ism operativ mjältextirpation – se särskilt PM! 

3. Nefrotiskt syndrom  

4. Cochleaimplantat  

5. Likvorläckage  

6. Cystisk fibros 

7. Hematologisk stamcellstransplantation  

 

Rekommendation 

 För grupp 1-6 rekommenderas, för att ge en så bred serotypstäckning som möjligt, 

vaccination med både konjugatvaccin (PCV13) och polysackaridvaccin (PPV23).  

 

Till tidigare ovaccinerad ge kombinationsvaccination med först konjugatvaccin och senare 

polysackaridvaccin  
Ge en dos Prevenar 13® följt av en dos Pneumovax® tidigast efter 8 veckor. Pneumovax® kan 

upprepas en gång fem år efter den första dosen.  

 

Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax ®  

En dos Prevenar 13® ges tidigast ett år efter senaste dosen Pnemovax®. Pneumovax® kan upprepas 

en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos Pneumovax®.  

 

Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar, Prevenar 13 eller Synflorix):  
Ge en dos Pneumovax® tidigast 8 veckor efter senaste dos konjugatvaccin. Pneumovax® kan 

upprepas en gång när det gått minst fem år sedan första dosen.  

 

 För grupp 7 ta kontakt med Infektionsklinken för samråd. 
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