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Uppdaterade rekommendationer om 
pneumokockvaccination till personer med 
mycket hög risk för allvarlig 
pneumokocksjukdom (maj 2022) 
Med anledning av att nya bredare konjugatvacciner mot pneumokocksjukdom har 
blivit tillgängliga har Folkhälsomyndigheten uppdaterat rekommendationer om 
pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig 
pneumokocksjukdom.  

Tidigare har två olika typer av pneumokockvaccin för vaccination av vuxna funnits 
tillgängliga i Sverige: ett polysackaridvaccin, som skyddar mot 23 serotyper 
(PPV23) och ett konjugatvaccin som skyddar mot 13 serotyper (PCV13) av 
pneumokocker. Konjugatvaccinerna ger generellt ett mer robust skydd över tid än 
vad som uppnås med PPV23 men tills nu har konjugatvaccin täckt bara en mindre 
andel av de pneumokockserotyper som orsakar allvarlig pneumokocksjukdom i 
Sverige. Konjugatvaccin ger dock bättre kvalitet på immunsvar än 
polysackaridvaccin framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar och därför 
har vaccination med både PCV13 och PPV23 rekommenderats till grupper med 
mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Ett bredare konjugatvaccin som 
täcker fler serotyper är att föredra vid vaccination av dessa patientgrupper.  

Nya godkända konjugatvacciner 
Två nya konjugatvacciner har godkänts för personer 18 år och äldre av 
läkemedelsmyndigheterna i USA och EU.  

Pfizers vaccin Apexxnar ® (PCV20) innehåller antigen mot 20 serotyper: 1, 3, 4, 5, 
6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F och 33F som 
är individuellt konjugerade till bärarproteinet CRM197 (en icke-toxisk variant av 
difteritoxinet). 

MSD:s vaccin Vaxneuvance ® (PCV15) innehåller antigen mot 15 serotyper: 1, 3, 
4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F och 33F, som är individuellt 
konjugerade till CRM197. 

Vaccinerna blev godkända baserat på randomiserade studier som jämförde 
immunsvar hos vuxna som fick PCV20 eller PCV15 med immunsvar hos de som 
fått PCV13. Studierna visade att PCV20 och PCV15 inducerade antikroppssvar 
som var jämförbara med de inducerade av PCV13 och som i tidigare studier visats 
ge skydd mot invasiv sjukdom.  Skyddseffekten kommer att utvärderas i 
observationsstudier efter godkännandet. 
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PCV20 ger skydd mot flera av de vanligast förekommande serotyper som orsakar 
fall av invasiv pneumokocksjukdom i Sverige. Under de senaste 5 åren har 60–65 
procent av fall av invasiv pneumokockinfektion bland vuxna varit orsakade av 
serotyper som täcks av PCV20. Motsvarande andel för serotyper i PCV15 har varit 
38–40 procent och för serotyper i PCV13 31–33 procent.  

Rekommendationer om vaccination 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda PCV20 vid vaccination av 
vuxna som tillhör en grupp med mycket hög risk för allvarlig 
pneumokocksjukdom. Vaccinationen bör planeras utifrån tidigare 
vaccinationsstatus enligt schemat i tabell 2.  

För barn 2–17 år som hör till grupper med mycket hög risk gäller 
vaccinationsschema med PCV13 och PPV23 tills vidare enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2020. 

Tabell 1. Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom 

Riskgrupp Exempel 

Aspleni eller hypospleni Splenektomerade personer, tillstånd som medför 
bristande mjältfunktion, planerad splenektomi 

Likvorläckage Likvorläckage eller barriärskada till följd av 
kirurgi eller trauma mot skallen 

Nedsatt immunförsvar Personer som har genomgått stamcells- eller 
benmärgstransplantation. Personer med 
hematologisk cancer, sicklecellsanemi och 
lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. 
behandling med immunsupprimerande 
läkemedel. 

Cochleaimplantat 

Cystisk fibros 

Organtransplantation 

Tabell 2. Vaccinationsschema för personer 18 år och äldre med mycket hög risk för allvarlig 
pneumokocksjukdom 

Vaccinationsstatus Vaccinationsschema 

Inte vaccinerad med pneumokockvaccin En dos PCV20 (a) 

Tidigare vaccinerad med PCV13 En dos PCV20 6–12 månader efter PCV13 

Tidigare vaccinerad med PPV23 En dos PCV20 minst ett år efter den senaste 
PPV23-dosen 

Tidigare vaccinerad med PCV13 och PPV23 En dos PPV23 eller PCV20 5-6 år efter den 
senaste dosen 

a) För personer med aspleni och hypospleni rekommenderas en dos PCV20
följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen.

Personer som har genomgått stamcellstransplantation vaccineras efter ett speciellt 
vaccinationsschema.  
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Syftet med vaccineringen enligt ovanstående schema är att ge ett brett och varaktigt 
skydd mot allvarlig sjukdom och täcka upp för ett stort antal av de cirkulerande 
serotyperna i Sverige. Epidemiologin av invasiv pneumokockinfektion i Sverige 
tillåter för närvarande att PCV20 kan ersätta användningen av PPV23 för 
högriskpatienterna, men rekommendationerna kan behöva ändras om förekomst av 
serotyper ändrar sig, speciellt om förekomst av sjukdomsfall orsakade av 
serotyperna 2, 9N, 17F, eller 20 ökar i befolkningen. Dessa fyra serotyper finns i 
PPV23 men inte i PCV20.  

Man behöver alltid göra en individuell bedömning och några speciella 
patientgrupper kan behöva mer frekvent vaccinering än det som är angivet i 
tabellen ovan. 

Dessa rekommendationer ersätter tidigare rekommendationer (från 2020) om 
pneumokockvaccination av personer (18 år och äldre) som hör till grupper med 
mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.  

För de andra riskgrupperna, med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom, 
kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2020 tills vidare.   

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/
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