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Detta bildspel uppdateras när förändringar tillkommer. Använd webbversionen!



Nytt sedan föregående uppdatering från 2022-12-02

• Länk till indikationer för vaccin mot pneumokocker enligt vaccinationsprogrammet på Terapigrupp Vaccins
hemsida: Terapiråd Vaccination mot pneumokockinfektion (vgregion.se)

• Ny information: För vaccination med Prevenar eller Vaxneuvance enligt indikation i det nationella 
vaccinationsprogrammet saknas ännu KVÅ-kod i VGR i avvaktan på vilket vaccin som blir upphandlat nationellt.

• Redaktionella uppdateringar

2022-12-30

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8865-801931069-684/surrogate/Terapir%c3%a5d Vaccination mot pneumokockinfektion.pdf


Vad är pneumokocker?

Vilka riskerar mest att insjukna i en
infektion orsakad av pneumokocker?



Pneumokocker

Streptococcus pneumoniae – en diplokock
(Bild: CDC)

 Vanligaste orsaken till bakteriella 
luftvägsinfektioner (lunginflammation, 
öroninflammation, bihåleinflammation)

 Orsakar även sepsis (”blodförgiftning”) och 
hjärnhinneinflammation

 Vid bakteriell infektion som komplikation till 
en virusinfektion är pneumokocker en mycket 
vanlig orsak till infektionen

 Det finns cirka 100 olika serotyper av 
pneumokocker



Pneumokockinfektion

Lobär pneumoni orsakad av pneumokocker

 Medför stor risk för allvarlig sjukdom

 Drabbar alla åldrar, men främst små barn 
och personer som är 65 år och äldre

 Ger ökad risk för svår infektion vid
avsaknad av mjältfunktion (aspleni) 
eller vid skalltrauma med barriärskada

 Resistens mot penicillin är ett hot vid 
behandling av pneumokockinfektioner



Invasiv pneumokockinfektion drabbar främst 
de yngsta och de äldsta 

Annual Epidemiological Report 2018 - Invasive pneumococcal disease (europa.eu)

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2018_IPD.pdf


Invasiv pneumokockinfektion drabbar främst 
de yngsta och de äldsta 

Antal fall

Åldersgrupp



Om vaccin mot pneumokocker



Vaccin mot pneumokocker
två olika huvudtyper av vacciner

 Polysackaridvaccin
Vaccin bestående av kolhydrat från pneumokockens bakteriekapsel.
Innehåller antigen från 23 serotyper av pneumokocker.

- Pneumovax (=PPV23). Godkänd för vaccination av alla från två års ålder och uppåt.

 Konjugatvaccin
Vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, 
vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln. 
Siffran efter ”PCV” anger hur många olika antigen från serotyper av pneumokocker 
som vaccinet innehåller. PCV15 och PCV20 är nyligen registrerade vacciner.
PCV10 ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

- Synflorix (=PCV10) Godkänt för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år. Ej för vuxna.

- Prevenar 13 (=PCV13) Godkänt för vaccination av alla från sex veckors ålder och uppåt.

- Vaxneuvance (=PCV15) Godkänt för vaccination av alla från sex veckors ålder och uppåt.

- Apexxnar (=PCV20) Godkänt för vaccination av vuxna från 18 års ålder.



Vaccin mot pneumokocker
Typ av bakteriellt antigen i tillgängliga pneumokockvacciner

• PCV15 innehåller utöver PCV13-serotyperna:  22F och 33F
• PCV20 innehåller utöver PCV15-serotyperna: 8, 10A, 11A, 12F och 15B
• Serotyper som enbart finns i PPV23:    2, 9N, 17F, 20 



Vaccin mot pneumokocker

• Sedan 1 december 2022 finns ett nationellt vaccinationsprogram mot 
pneumokocker för kostnadsfri vaccination av personer i vissa medicinska 
riskgrupper och för personer som är 75 år.

• Utöver detta rekommenderas vaccin mot pneumokocker till ytterligare
grupper som har en högre risk att insjukna i pneumokockinfektion.



Skilj mellan Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka som 
ska vaccineras mot pneumokocker (=råd och förslag), uppdaterad 25 november 2022  
och 
det nationella vaccinationsprogrammet för pneumokockvaccination 
(=avgiftsfrihet för riskpatienten + krav för regionen) med start 1 december 2022



• Vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet för 
riskgrupper är avgiftsfria för patienten

• Den vaccinerande enheten får ersättning från regionen för vaccinationen
(se KVÅ-koderna på blad 14 nedan) 

• Vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet för 
riskgrupper är obligatoriskt att rapporteras till det nationella vaccinationsregistret (NVR)
(skyldighet enligt lag). Vårdgivaren ansvarar för att detta utförs.

• Rapportering rekommenderas att ske direkt via journalsystemet (s.k.hel-
eller halvautomatiserad överföring) och kan överföras i samma fil som andra 
vaccinationer som ska rapporteras till NVR (enligt barnvaccinationsprogrammet 
samt covid-19-vaccin)

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nytt 1 december 2022

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/program-for-riskgrupper/


Nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för 
medicinska riskgrupper och för personer som är 75 år

• Medicinska riskgrupper
Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker omfattar alla personer som är 2 år eller äldre 
och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

• 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 skallen
• kokleaimplantat
• nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
• organtransplantation.

Nytt 1 december 2022

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/program-for-riskgrupper/


Nytt 1 december 2022

• Personer 75 år

Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas till alla det år de fyller 75 år. 
Om vaccinationen inte genomförs under det året, har personen rätt till en 
kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle. Detta gäller bara personer som 
är födda 1947 och senare.

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för 
medicinska riskgrupper och för personer som är 75 år

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/program-for-riskgrupper/


Sammanfattning av indikationerna finns under websidan för ”Terapigrupp Vaccin”:

Terapiråd Vaccination mot pneumokockinfektion (vgregion.se)

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8865-801931069-684/surrogate/Terapir%c3%a5d Vaccination mot pneumokockinfektion.pdf


Tillhör personen en 
medicinsk riskgrupp enligt
vaccinationsprogrammet?

Rapportera vaccinationen

Rapportera inte

Vaccinationer som ges i det nationella vaccinationsprogrammet ska registreras i NVR. 
Folkhälsomyndighetens vägledning för rapportering av vaccinationer mot pneumokocker till det nationella vaccinationsregistret:

Är personen född 
1947 eller senare?

Nej

Ja
Är personen 

dessutom
75 år eller äldre?

Nej
Ska personen fylla 

75 år i år?

(Personen är född 
1946 eller tidigare)

Nationella vaccinationsregistret — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8865-801931069-684/surrogate/Terapir%c3%a5d Vaccination mot pneumokockinfektion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/


Frågor specifikt för Västra Götaland om pneumokockvaccination 
och det nya nationella vaccinationsprogrammet

Vaccinationen utförs av regionens vårdgivare och erbjuds dem som är folkbokförda i Sverige 
viket innebär att vi vaccinerar de med svenskt personnummer.

KVÅ-koder vid pneumokock-vaccination
För att ha underlag för vårdgivarens ersättning finns två KVÅ-koder att välja på: 

UX660 för vaccinet Pneumovax (de flesta vaccinationerna)
UX661 för vaccinet Apexxnar
KVÅ-koden registreras som hälsovård och kontakttyp ”notat” alternativt ”mottagningsbesök”.

För vaccination med Prevenar eller Vaxneuvance enligt indikation i det nationella vaccinations-
programmet och FoHM rekommendationer saknas ännu KVÅ-kod i VGR i avvaktan på vilket vaccin 
som blir upphandlat nationellt.

2022-12-30

För dem utan mjältfunktion eller vid 
likvorläckage används båda vaccinerna 
men vid olika tillfällen. 
Ange KVÅ-kod för varje tillfälle.



Frågor specifikt för Västra Götaland om pneumokockvaccination 
och det nya nationella vaccinationsprogrammet

2022-12-30

• Ingen avgift för riskgrupper enligt vaccinationsprogrammet. 
• Ingen avgift för de som är födda 1947 och därmed fyller 75 under 2022. 

Om vaccinationen inte görs det angivna året, har personen rätt till en kostnadsfri vaccination 

vid ett senare tillfälle. Detta gäller även personer som är födda 1948 och som kan börja vaccineras år 2023.

Beslut som kommer…
Information finns på Vårdgivarwebben så fort nya beslut tas.
Beslut om ersättningsnivåer till vårdgivare kommer….

• Egenavgift för vaccination för övriga grupper: Patientavgift enligt vaccinprislista i VGR enligt tidigare 
rutin. I dessa fall registreras ingen KVÅ-kod.
Detta gäller således även personer 76 år och äldre som inte tillhör riskgrupp. En utredning
pågår för närvarande kring vaccinkostnader för personer 76 år och äldre i VGR. Information 
om eventuella nya beslut kommer att publiceras här.

Avgifter

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8865-801931069-684/surrogate/Terapir%c3%a5d Vaccination mot pneumokockinfektion.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/halsovard/vaccinprislista/


Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
från Folkhälsomyndigheten uppdaterad 2022-11-25

Länk:

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination 
erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig 
pneumokocksjukdom.

• Vaccinationsrekommendationerna skiljer sig åt för dem med störst risk 
och de som har ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. 

• De flesta riskgrupper är heterogena och man kan behöva
göra en individuell bedömning av om vilket vaccin som 
ska erbjudas.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

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


Länk:

• Vaccination mot pneumokocker rekommenderas 
till alla personer som är 65 år eller äldre

För personer som är 65 år och äldre och utan 
annan riskgrupptillhörighet rekommenderas 
PPV23 (Pneumovax)

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
från Folkhälsomyndigheten uppdaterad 2022-11-25

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

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


Medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker
Vuxna och barn över två år med 
följande diagnoser eller tillstånd: 

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

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


Länk:

Personer med aspleni, 
hypospleni eller likvorläckage 
rekommenderas en dos PCV20 
följt av en dos PPV23 minst två 
månader efter PCV20-dosen

PCV20 = Apexxnar
PPV23 = Pneumovax

Vaccinationsrekommendationer för personer 18 år och äldre 
med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker

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


Vaccinationsrekommendationer för barn 2–17 år med mycket hög risk 
för allvarlig pneumokocksjukdom, utifrån tidigare vaccinationsstatus

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Observera intervallen mellan vaccinerna!

Medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker

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


Medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker
Vuxna och barn över två år med 
följande diagnoser eller tillstånd: 

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som omfattas av det 
nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper

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


Medicinska riskgrupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Ytterligare grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som 
rekommenderas vaccination

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


Revaccination med pneumokockvaccin
(nytt 2022-11-25)

• ”Flera studier har visat att antikroppsnivåerna efter vaccination med PPV23 sjunker över tid och att
en revaccination med PPV23 minst fem år efter den första vaccinationen leder till antikroppsnivåer 
som är jämförbara med svaret efter primärvaccination . Ännu saknas kliniska studier som visar 
skyddseffekten av revaccination. Skyddet avtar påtagligt efter 5 år, framför allt hos äldre, och 
upprepade vaccinationer med PPV23 ger lindriga biverkningar och ett adekvat immunsvar.” 

Därför rekommenderas revaccination (med PPV23) när det har gått 
mer än 5 år sedan föregående vaccination

• Behovet av påfyllnadsdoser efter vaccination med konjugatvacciner är än så länge inte säkerställt. 

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

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


• ”Flera studier har visat att antikroppsnivåerna efter vaccination med PPV23 sjunker över tid och att
en revaccination med PPV23 minst fem år efter den första vaccinationen leder till antikroppsnivåer 
som är jämförbara med svaret efter primärvaccination . Ännu saknas kliniska studier som visar 
skyddseffekten av revaccination. Skyddet avtar påtagligt efter 5 år, framför allt hos äldre, och 
upprepade vaccinationer med PPV23 ger lindriga biverkningar och ett adekvat immunsvar.” 

Därför rekommenderas revaccination (med PPV23) när det har gått mer än 5 år sedan 
föregående vaccination

• Behovet av påfyllnadsdoser efter vaccination med konjugatvacciner är än så länge inte säkerställt. 

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Revaccination med pneumokockvaccin
(nytt 2022-11-25)

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


Ytterligare information om pneumokockvaccination
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/pneumokockinfektion2/

• Frågor och svar (Folkhälsomyndigheten):

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/pneumokockinfektion2/

