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Förord 
I propositionen 2011/12:123 ”Ny ordning för nationella vaccinationsprogram” 

föreslog regeringen att en ny reglering av nationella vaccinationsprogram förs in i 

smittskyddslagen (2004:168). Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2013 och 

innebar bl.a. att det numera är regeringen istället för Socialstyrelsen som fattar 

beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. 

Sådana program delas upp i allmänna, som kostnadsfritt erbjuds alla personer i 

Sverige, och särskilda, som kostnadsfritt erbjuds individer i riskgrupper. 

I samband med att den nya lagstiftningen trädde i kraft fick Socialstyrelsen i 

uppdrag att, i enlighet med den nya ordningen för nationella vaccinationsprogram, 

pröva de vacciner som Socialstyrelsen tidigare har utgett rekommendationer eller 

motsvarande om (S2013/240/FS (delvis), delredovisning e). Det innebär en 

utredning om vaccination mot pneumokocker till riskgrupper bör ingå i ett 

nationella särskilt vaccinationsprogram.  

Föreliggande kunskapsunderlag är framtaget av experter och myndig-

hetsrepresentanter. Det utgör en grund i denna utredning och följer den 

arbetsprocess som särskilt utvecklats för framtagande av beslutsunderlag till 

regeringen avseende nationella vaccinationsprogram (dnr: 2407–2015). En 

sakkunniggrupp har haft i uppgift att göra en bedömning av underlaget och ett 

eventuellt införande av vaccinationen i ett särskilt program. Deras slutsatser är 

rådgivande till Folkhälsomyndighetens slutgiltiga bedömning, och en 

sammanfattning från sakkunniggruppens möte återfinns i bilaga 1.  

Då ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till 

Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 fördes även regeringsuppdraget om 

riskgruppsvaccinationerna över. Slutredovisningen av uppdraget redovisas den 1 

maj 2016 av Folkhälsomyndigheten. Arbetet med föreliggande underlag slutfördes 

dock på Socialstyrelsen före verksamhetsövergången. I underlaget förkommer 

hänvisningar till Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker. 

Dessa allmänna råd återfinns numera hos Folkhälsomyndigheten (HSLF-FS 

2015:1).  
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Förkortningar 
ACIP Advisory Committee on Immunization 

ART antiretroviral behandling (antiretroviral treatment) 

BMT benmärgstransplantation 

CAP samhällsförvärvad pneumoni (community aquired pneumonia) 

CI konfidensintervall (confidence interval) 

DMARD disease modifying anti-rheumatic drugs 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 

GVHD graft versus host disease 

HR hazard ratio 

HSCT Hematopoetisk stamcellstransplantation 

IPD invasiv pneumokocksjukdom (invasive pneumococcal disease) 

KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom 

MTX metotrexat 

OPA opsonofagocytos 

OR odds ratio 

PCV proteinkonjugerat vaccin (pneumococcal conjugate vaccine) 

PPV polysackaridvaccin (pneumococcal polysaccharide vaccine) 

RCT randomiserad kontrollerad studie (randomised controlled trial) 

RIA radio immunoassay 

RR relativ risk 

SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 

SCT stamcellstransplantation 

SPC produktresumé (Summary of Product Characteristics) 

SÖ systematisk översikt 

TIV trivalent inaktiverat influensavaccin 

VE vaccineffekt 
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Inledning 
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utreda om nuvarande allmänna råd (SOSFS 

1994:26) om vaccination mot pneumokocker till riskgrupper bör omfattas av de 

nationella särskilda vaccinationsprogrammen. Föreliggande kunskapsunderlag 

utgör en grund i denna utredning och följer den arbetsprocess som särskilt 

utvecklats för framtagande av beslutsunderlag till regeringen avseende nationella 

vaccinationsprogram [1]. Arbetsprocessen har sin utgångspunkt i de kriterier och 

aspekter som återfinns i smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen 

(2004: 255). De tretton aspekterna i förordningen utgör även huvudrubrikerna i 

underlaget, med undantag för det hälsoekonomiska underlaget som redovisas 

separat.  

Projektorganisationen har bestått av representanter från berörda myndigheter samt 

två arbetsgrupper med experter och sakkunniga inom ämnesområdet. 

Expertgruppen och myndighetsrepresentanter har utarbetat föreliggande 

kunskapsunderlag utifrån de frågeställningar som gemensamt togs fram vid ett 

uppstartsmöte i maj 2014. Delar av underlaget har skrivits av representanter för 

nationella myndigheter (se bilaga 2). Därefter har sakkunniggruppen, utifrån 

underlaget, gjort en analys och bedömning om vaccinationen bör ingå i de 

nationella särskilda vaccinationsprogrammen. Deras bedömning har varit 

rådgivande för det fortsatta arbetet, som den 1 juli 2015 flyttades över till 

Folkhälsomyndigheten i samband med att ansvaret för vaccinationsprogrammen 

övergick dit från Socialstyrelsen. Den slutgiltiga bedömningen görs av 

Folkhälsomyndigheten, som tar fram ett förslag till regeringen gällande införande 

av vaccinationen i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Socialstyrelsens 

etiska råd konsulteras och förslaget skickas sedan på remiss till berörda 

myndigheter, landsting, kommuner och andra intressenter innan det slutligen 

överlämnas till regeringen den 1 maj 2016. 

Metod 

Kunskapsunderlaget strävar efter att återge bästa tillgängliga kunskap inom 

ämnesområdet med fokus på förhållandena i Sverige. Tillgången till vetenskaplig 

litteratur när det gäller de olika aspekter som beskrivs i underlaget varierar kraftigt, 

vilket medför att även andra källor såsom statistikdatabaser, rapporter, riktlinjer 

och experters sakkunskap har använts. 

Litteratursökningarna har begränsats till elektroniska referensdatabaser och till 

studier på svenska och engelska. De databaser som genomsöktes var PubMed och 

Cochrane library. I första hand söktes systematiska översikter och därefter 

primärstudier i de fall systematiska översikter inte fanns eller var otillräckliga för 

att belysa de olika aspekterna i kunskapsunderlaget. Vid behov gjordes 

kompletterande manuella sökningar, såsom genomgång av referenslistor i 

framtagna studier och i översiktsartiklar. 
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Urvalet skedde i flera steg och de studier som inte berörde frågeställningarna 

exkluderades redan på titel- eller abstrakt nivå eller efter fulltextgranskning. 

Studier som besvarade frågeställningarna kvalitetsgranskades enligt de mallar som 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) tillhandahåller i sin metodbok 

för utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvård [2]. Sökdokumentation finns 

sparad på Folkhälsomyndigheten. 

När konfidensintervall (CI) anges i de studier som redovisas i underlaget är dessa 

beräknade vid 95 procent om inte annat anges. 

Referenser 
1. Socialstyrelsen. Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella 

vaccinationsprogram. Stockholm; 2013. 

2. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU); 2013.  
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Om pneumokocker och pneumokockvaccin 

Pneumokockbakterien och sjukdomar 

Streptococcus pneumoniae är en av de viktigaste bakteriella patogenerna som 

drabbar människor [1]. Bakterien är den vanligaste orsaken till samhällsförvärvad 

pneumoni, purulent meningit, sinuit och akut mediaotit i alla åldrar, samt till 

bakteriemi hos barn under fem års ålder [2]. Bakterien kan också orsaka ett flertal 

andra allvarliga infektionstillstånd som endokardit, perikardit, peritonit, 

hjärnabscess, septisk arthrit, osteomyelit, och olika mjukdelsinfektioner. Bakteriens 

huvudsakliga reservoar är nasofarynx (NPH). Efter smittöverföring med 

kolonisering av NPH följer ett asymptomatiskt bärarskap som hos vuxna varar ett 

par veckor, hos barn upp till flera månader. Individer som bär på pneumokocker i 

NPH kan drabbas av sjukdom då bakterierna sprids i kroppen med mukosal 

infektion som otit, sinuit, pneumoni, eller med invasion av blodbanan alternativt 

annan steril lokal som vid bakteriemi eller meningit. Den åldersspecifika 

incidensen av pneumokocksjukdomar har en U-formad distribution med högst 

incidens hos små barn och äldre vuxna [2]. Bärarskap av pneumokocker i NPH är 

åldersberoende och är mycket vanligt hos förskolebarn, tämligen vanligt hos 

skolbarn och vuxna med småbarn, men mer ovanligt hos vuxna utan barn.  

Pneumokockens polysackaridkapsel är bakteriens viktigaste virulensfaktor 

eftersom den skyddar mot fagocytos. Kapseln fungerar också som en målstruktur 

för skyddande antikroppar. Över 90 olika serotyper har identifierats baserat på 

antigena olikheter i kapselns struktur. Kapselpolysackarider är höggradigt 

immunogena. Antikroppar riktade mot dem skyddar mot infektion med homolog 

serotyp genom induktion av opsoninberoende fagocytos vilket aktiverar 

komplementsystemet [3]. De kommersiellt använda pneumokockvaccinerna består 

av kapselpolysackarider från olika pneumokockserotyper, antingen som rent 

polysackaridvaccin eller som polysackarider konjugerat med ett protein. 

Pneumokockvacciner i Sverige 

Två olika typer av pneumokockvacciner finns tillgängliga i Sverige, ett rent 

polysackaridvaccin PPV23 (Pneumovax), och två olika proteinkonjugatvaccin 

PCV13 (Prevenar 13) och PCV10 (Synflorix).  

PPV23 

Det 23-valenta pneumokockpolysackaridvaccinet (PPV23) består av kapselmaterial 

från 23 pneumokockserotyper som historiskt har orsakat omkring 75–85 procent av 

pneumokocksjukdomar hos barn och vuxna. PPV23 introducerades i Sverige 1985 

och ersatte då det äldre 14-valenta pneumokockvaccinet. Vaccinet ger 50–60 

procents skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos vuxna och äldre individer 

[4]. Någon skyddseffekt mot pneumoni har dock inte kunnat visas i majoriteten av 

de randomiserade studier som utförts. 
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PPV23 hos immunsupprimerade patienter 

Patienter med immunsuppressiva tillstånd som har störst behov av skydd mot 

allvarliga pneumokockinfektioner har minst skyddseffekt av PPV23. Lågt 

vaccinsvar har bl.a. visats för lymfom och multipelt myelom [5], patienter som 

behandlas med immunsuppressiva läkemedel och organ- eller benmärgs-

transplanterade patienter [6], samt patienter med obehandlad hivinfektion och låga 

CD4-nivåer [7]. 

Proteinkonjugerade polysackaridvacciner (PCV) 

I likhet med immunsupprimerade patienter svarar barn under två års ålder dåligt på 

vaccination med polysackaridantigen. Om polysackariden är kovalent konjugerad 

till ett bärarprotein igenkänns dock det bildade antigenet som T-cellsberoende 

vilket innebär ett bra antikroppssvar även hos barn under två års ålder och 

induktion av ett immunologiskt minne. Användning av PCV hos barn har visat en 

kraftfull reduktion av invasiv sjukdom (bakteriemi och meningit) orsakad av de 

serotyper som ingår i vaccinet [8].  

En annan egenskap hos proteinkonjugerade polysackaridvacciner som saknas hos 

rena polysackaridvacciner, är att PCV stimulerar mukosal immunitet, vilket 

innebär ett skydd mot kolonisering med pneumokocker [9]. Denna effekt på 

kolonisering förklarar de stora indirekta effekter som vaccination av barn ger 

upphov till. Studier, främst från USA, visar tydligt på en indirekt skyddseffekt 

(flockeffekt eller herd immunity) där man noterat en minskad incidens av invasiva 

pneumokockinfektioner i alla åldersgrupper sedan det 7-valenta konjugatvaccinet 

introducerades för vaccination av barn [10]. Detta har förklarats med att barn som 

vaccinerats med PCV i mindre utsträckning är koloniserade med pneumokocker, 

vilket medför minskad spridning till resten av populationen.  

En oönskad effekt av vaccination med PCV är en ökning av pneumokock-

infektioner som orsakas av serotyper som inte ingår i vaccinet, s.k. serotype 

replacement. Eftersom PCV stimulerar mukosal immunitet och motverkar 

kolonisering med vaccinserotyper bildas en ekologisk nisch i nasofarynx som 

gynnar kolonisering av icke-vaccinserotyper. Detta har resulterat i att andra 

serotyper än de som ingår i PCV har ökat i incidens [10]. 

PCV 7, PCV10 och PCV13 i Sverige 

Det 7-valenta pneumokockkonjugatvaccinet (PCV7) blev kommersiellt tillgängligt 

i Sverige 2001. Allmän vaccination av spädbarn med konjugatvaccin mot 

pneumokocker infördes i Sverige 2009. I fem landsting hade dock allmän 

vaccination med PCV 7 införts tidigare än 2009.  

År 2010 introducerades 10- och 13-valenta konjugatvacciner (PCV10 och PCV13) 

i Sverige vilka kom att ersätta PCV7 i barnvaccinationsprogrammet. 

Upphandlingar av vaccin görs delvis på regional nivå, vilket innebär att olika 
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landsting ibland använder olika vacciner; några landsting har upphandlat PCV10 

medan andra landsting har valt PCV13. 

PCV13 är godkänt för användning också hos vuxna i Sverige och används i ökande 

omfattning till patienter med nedsatt immunförsvar. Det saknas dock nationella 

rekommendationer för användning av PCV hos vuxna och barn från två års ålder. 

Riskgrupper som idag  

rekommenderas vaccination med PPV23 

Sedan 1994 rekommenderar Socialstyrelsen (SOSFS 1994:26) vaccination med 

PPV23 till vuxna och barn över två års ålder i ett antal definierade riskgrupper (se 

även bilaga 3):  

 Patienter med svåra kroniska sjukdomar som erfarenhetsmässigt medför ökad 

risk att insjukna i pneumokockinfektioner med bakteriemi, t.ex. personer med 

kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes, alkoholism, levercirrhos 

och Down’s syndrom. 

 Patienter med nedsatt immunförsvar genom anatomisk eller funktionell 

aspleni. 

 Patienter med nedsatt immunförsvar på grund av hivinfektion, lymfom m.fl. 

och patienter med immunsuppressiv behandling som erfarenhetsmässigt leder 

till ökad risk för pneumokockinfektioner. 

 Patienter med skallfraktur eller likvorläckage. 

För personer över 65 års ålder kan vaccination övervägas eftersom det finns en 

ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner i denna åldersgrupp. 

Vaccinationsstrategier i andra länder 

Rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper skiljer sig åt 

mellan olika länder. Trots att riskgrupperna sammanfaller i stor utsträckning, finns 

skillnader i hur diagnoser och tillstånd grupperas och/eller delas in i olika 

risknivåer. Det råder även skillnader avseende vilka vaccinationsstrategier som 

rekommenderas för de olika grupperna. Här lyfts tre exempel.  

I Danmark [11] delas riskgrupperna in i två nivåer relaterat till subvention av 

vaccinationen. Patienter med diagnoser och tillstånd som kategoriserats som 

”särskilt hög risk” för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds subventionerad 

vaccination, medan patienter med ”förhöjd risk” rekommenderas vaccination, dock 

utan subvention. I Norges rekommendationer [12] delas diagnoser och tillstånd 

istället upp i tre risknivåer relaterat till i vilka situationer vaccination ska erbjudas. 

I de riskgrupper som anses ha ”speciellt hög risk” rekommenderas alla vaccination. 

Inom kategorin ”hög risk” rekommenderas några diagnoser och tillstånd alltid 

vaccination medan man för andra först gör en individuell bedömning. De som 

inkluderas i gruppen ”moderat risk” rekommenderas endast vaccination efter en 

individuell bedömning. 
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Vad beträffar val av vaccin rekommenderas en kombination av PCV och PPV till 

de flesta identifierade riskgrupper i Danmark [11]. Vuxna levertransplanterade är 

den enda riskgrupp som rekommenderas bara PPV. För personer över 64 år kan 

man välja att ge bara PPV eller kombinationen PCV och PPV. 

Storbritannien [13] rekommenderar riskgruppsvaccination med enbart PPV i större 

utsträckning än Danmark. Endast grupper med grav immunsuppression 

rekommenderas vaccination med både PCV och PPV. Hit räknas bl.a. personer 

som genomgått benmärgstransplantation, patienter med akut eller kronisk leukemi, 

multipelt myelom och genetiska immundefekter.   

I Norge rekommenderas individer över 65 år vaccination med enbart PPV. 

Hivinfekterade och personer utan mjälte rekommenderas både PCV och PPV. För 

flera andra tillstånd (såsom likvorläckage, vissa cancersorter, transplantation och 

cochleaimplantat) rekommenderas PPV, samt att en individuell bedömning görs 

om eventuell vaccination med PCV. För övriga riskgrupper görs individuella 

bedömningar gällande vaccinval. 

Referenser 
1. Blasi, F, Mantero, M, Santus, P, Tarsia, P. Understanding the burden of pneumococcal disease in 

adults. Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of 
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Sjukdomsbördan i samhället, i hälso-  

och sjukvården och för enskilda individer 

Definition av sjukdomsbörda orsakad av pneumokocker 

Uppskattningsvis 1,6 miljoner människor dör årligen i världen av sjukdomar 

orsakade av pneumokocker. Incidensen av pneumokocksjukdom är högst bland 

små barn och äldre, samt i vissa riskgrupper [1]. Pneumokocker orsakar ett antal 

olika sjukdomstillstånd såsom otit, sinuit, pneumoni och meningit. Detta underlag 

är begränsat till vaccination av riskgrupper över två års ålder och beskriver 

sjukdomsbördan för invasiv pneumokocksjukdom (IPD) och pneumoni. 

Invasiv pneumokocksjukdom 

IPD definieras som pneumokocker isolerade från en annars steril kroppslokal 

såsom i blod, cerebrospinalvätska, pleuravätska, ledvätska, osv. [1]. Information 

om sjukdomsbörda har inhämtats från publicerade studier, Socialstyrelsens 

patientregister, primärvårdsregister i Västra Götaland och Stockholms län, 

Infektionsläkarföreningens nationella kvalitetsregister för samhällsförvärvarvad 

pneumoni, samt Folkhälsmyndighetens register om IPD. För att kunna appliceras 

till svenska förhållanden har sökstrategins fokus primärt varit på studier från norra 

Europa. Detta kapitel omfattar sjukdomsbördan i hela populationen utanför 

spädbarnsåren, medan kapitlet om målgrupper är begränsat till specifika 

riskgrupper. 

Pneumoni 

Pneumoni är den vanligaste manifestationen av pneumokocksjukdom [1]. Den 

exakta andelen av pneumonier som orsakas av pneumokocker är svår att uppskatta. 

Endast 20–30 procent av patienter med pneumokockpneumoni har positiv 

blododling och mikrobiologiska tester från luftvägsprov och urin har varken 

optimal sensitivitet eller specificitet [2]. Två nyligen publicerade metaanalyser 

rapporterade att prevalensen pneumokocker hos patienter med samhällsförvärvad 

pneumoni (community aquired pneumonia, CAP) varierar mellan olika europeiska 

länder, med högre andel pneumokocker i norra Europa (> 30 procent), och att 

överlag kunde 27 procent av CAP attribueras till pneumokocker [2, 3]. I tre 

svenska studier av sjukhusvårdade patienter med CAP kunde en trolig 

pneumokocketiologi fastställas hos 32 respektive 38 och 48 procent av patienterna 

[4-6]. Av de 38 patienter som hade fullständig provtagning i den ena studien 

detekterades pneumokocker hos 24 (63 procent) av patienterna [5]. I en samman-

ställning av studier om etiologi hos patienter med CAP i Europa, orsakades 0–36 

procent av icke-sjukhusvårdade och 3–76 procent av sjukhusvårdade 

pneumoniepisoder av pneumokocker, och andelen som orsakades av 

pneumokocker ökade hos äldre patienter [7]. Den största andelen av pneumonier 

vårdas i primärvården, även om den exakta incidensen är osäker då många episoder 
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inte verifieras genom röntgen. I en sammanställning av nordiska studier orsakades 

27 procent av röntgenverifierade pneumonier i öppenvården av pneumokocker [8]. 

Sjukdomsbörda av IPD 

I höginkomstländer är den årliga incidensen av IPD 10–20/100 000 invånare. 

Mellan 80 och 90 procent av alla med IPD har pneumoni [1]. I Finland var den 

årliga incidensen av IPD 10,6/100 000 personer under perioden 1995–2002, i 

Danmark 15,6–19,5/100 000 personer under 2000–2013 och i Norge 13–23/100 

000 personer under 2005–2013 [9-11]. I Sverige är IPD sedan 2005 en 

anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och ska rapporteras 

till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet). 

Incidensen har varierat mellan 13,7 och 19,4/100 000 invånare under åren 2006–

2013 (figur 1). Incidensen är starkt beroende av ålder. I Sverige var incidensen 

2006 (före införandet av pneumokockvaccination i det allmänna 

vaccinationsprogrammet) 37,3/100 000 barn under 2 år, 2,4 för barn 2–17 år, 5,7 

för vuxna i åldern 18–49 år, 19,0 i åldern 50–64, 29,7 i åldern 65–74 år och 53,3i 

åldrarna över 75 år. 

Figur 1. Incidens av invasiv pneumokocksjukdom per åldersgrupp, 2006–2013. 

 

Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten 

Antalet fall av pneumokockmeningit som rapporterats till Socialstyrelsens 

patientregister (diagnos med ICD-10 kod G.001) har varierat mellan 79 och 107 

per år mellan 2006 och 2013, vilket ger en incidens av 0,83–1,15/100 000 personer 

per år. Sekvele efter pneumokockmeningit är vanligt. I en metaanalys av 47 studier 

utförda i höginkomstländer rapporterades en prevalens på 32 procent, varav 

hörselnedsättning rapporterades hos 21 procent [12]. 

Mortaliteten inom 30 dagar hos patienter med IPD har rapporterats till 12 procent i 

Finland och 15–17 procent i Danmark [9, 10]. Mortaliteten är beroende av 
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sjukdomsmanifestation, bakteriologiska faktorer som pneumokockserotyp, 

underliggande sjukdomar och ålder [13, 14]. I Sverige var trettiodagarsmortaliteten 

i IPD 12,2 procent under 2011–2013 och mortaliteten ökade exponentiellt med 

åldern (se tabell 1). Under perioden 2011–2013 har mellan 155 och 183 personer 

årligen avlidit inom 30 dagar efter diagnosticerad IPD i Sverige. 

Tabell 1. Trettiodagarsmortalitet i IPD i Sverige, 2011–2013 

Åldersgrupp 30-dagarsmortalitet i % 

2–17 år 1,1 

18–49 år 3,5 

50–64 år 7,4 

65–74 år 10,7 

≥ 75 år 21,9 

Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten 

Sjukdomsbörda av pneumoni 

I Europa är pneumoni den ledande orsaken till död orsakad av infektioner, och 90 

procent av dödsfallen som beror på pneumoni sker hos personer som är 65 år eller 

äldre [15]. Att få exakta data på antal pneumonifall är svårt och skillnader i 

incidens mellan olika studier är starkt beroende av patienturval och prevalens av 

bakomliggande riskfaktorer. I en registerbaserad studie i Tyskland, som 

inkluderade 388 402 vuxna patienter med sjukhusvårdad CAP 2005–2006, var 

incidensen 2 750 respektive 2 960/100 000, och mortaliteten var 14 procent [16]. 

Incidensen ökade markant med ökad ålder och vid 60 år eller äldre var den 7 

650/100 000. Den årliga incidensen av vuxna med sjukhusvårdad pneumoni i 

Nottingham, England, var 1 097/100 000 åren 2008–2010 med kraftigt 

åldersrelaterad incidensökning; från 158/100 000 i åldrarna 16–24 till 9 859/100 

000 hos personer över 85 år [17]. I denna studie var trettiodagarsmortaliteten 10 

procent. Merparten av patienter med pneumoni behandlas inom primärvården, men 

att få exakta incidensdata är svårt då dessa patienter sällan genomgår lungröntgen 

[8, 18]. I Finland utfördes en väldesignad populationsbaserad studie i början av 

1980-talet som inkluderade CAP i öppen- och slutenvård [18]. Den årliga 

incidensen var 1 160/100 000 personer och denna ökade exponentiellt från 440/100 

000 i åldrarna 15–29 till 3 420/100 000 hos personer 75 år eller äldre. Mortaliteten 

var 4 procent och 42 procent av patienterna behövde sjukhusvård.  

Incidensen av pneumoni i öppen- och slutenvård (ej primärvård) i Sverige mellan 

2007 och 2013 har estimerats genom att göra datauttag från Socialstyrelsens 

patientregister. En episod har definierats som huvud- eller bidiagnos av ICD-10 

kod överensstämmande med pneumoni (se bilaga 4 för ICD-10 koder som använts 

för definition av pneumoni) och att samma individ inte haft en pneumonidiagnos 

registrerad under de senaste två månaderna. Det är inte möjligt att från dessa data 

avgöra om det är en samhällsförvärvad eller sjukvårds-/sjukhusförvärvad 

pneumoni. Incidensen varierar med ålder med högre incidens bland små barn och 

äldre (figur 2). Den årliga incidensen hos individer i åldrarna 18–49 år var 182–
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256/100 000 (beroende på år) och ökade exponentiellt till 3 338–3 868/100 000 hos 

personer 75 år eller äldre. Om vi antar att 30 procent av episoderna var orsakade av 

pneumokocker varierade incidensen mellan 55 och 77/100 000 och mellan 1 001 

och 1 160/100 000 personer i samma åldersgrupper (figur 3). Om vi istället antar 

att 50 procent av episoderna var orsakade av pneumokocker var incidensen 91–128 

respektive 1 669–1 934/100 000 personer. 

Figur 2. Incidens av episoder med diagnosen pneumoni inom sluten- och öppenvård i 

Socialstyrelsens Patientregister per år och åldersgrupp. 

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 

 

Figur 3. Incidens av episoder med pneumoni orsakade av pneumokocker inom sluten- och 

öppenvård i Socialstyrelsens Patientregister per åldersgrupp 2013 (antaget att 30 % 

respektive 50 % av fall med pneumonidiagnos är orsakade av pneumokocker).  

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 
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Sedan 2007 driver Infektionsläkarföreningen i Sverige ett nationellt register över 

patienter med CAP vårdad på infektionsklinik. Det pågår en studie för att analysera 

patienter inkluderade i registret mellan 2007 och 2011 (Pontus Naucler, 

Institutionen för medicin, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, 

personlig kontakt). Täckningsgraden av registret är inte känd, men under 2011 

inkluderades 5 343 pneumoniepisoder. Vård av patienter med pneumoni är en 

avsevärd börda för hälso- och sjukvården. Medelvårdtiden var 5,8 dygn, 6,5 

procent vårdades på intensivvårdsavdelning, och trettiodagarsmortaliteten var 5,2 

procent. För patienter med angiven pneumokocketiologi var medelvårdtiden 6,1 

dygn, 13,3 procent vårdades på intensivvårdsavdelning, och 

trettiodagarsmortaliteten var 2,7 procent. Det är lägre än i en svensk studie av 1 

580 patienter med bakteriemisk pneumokockpneumoni där 

trettiodagarsmortaliteten var 9,3 procent [14].  

Incidensen av pneumoni i primärvården har undersökts i två landsting som har 

primärvårdsdatabaser; Västra Götaland och Stockholm (dessa episoder kan även 

vara registrerade i Socialstyrelsens patientregister om de sökt sjukhusvård under 

samma sjukdomsepisod). Samma kriterier som ovan har använts för att definiera en 

pneumoniepisod (se bilaga 4 för ICD-10 koder).  I Västra Götaland har incidensen 

varit 676–1 118/100 000 personer i åldersgruppen 18–49 år under åren 2010–2013 

och incidensen ökade med ålder till 3 615–4 643/100 000 hos personer över 75 år 

(figur 4). I figur 5 presenteras incidensen av pneumoni orsakad av pneumokocker, 

baserad på antagandet att 30 procent av episoderna kan attribueras till 

pneumokocker. Motsvarande incidens i Stockholm var 564–992/100 000 individer 

år 2007–2013 hos personer 18–49 år och 2 523-2 806/100 000 individer i åldern 

över 75 år (figur 6 och 7).  
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Figur 4. Incidens av episoder med diagnosen pneumoni i Västra Götalands register över 

vårdcentralsbesök per år och åldersgrupp. 

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 

 

Figur 5. Incidens av episoder med pneumokockpneumoni i Västra Götalands register över 

vårdcentralsbesök per år och åldersgrupp (antaget att 30 % av pneumonier orsakas av 

pneumokocker). 

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 
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Figur 6. Incidens av episoder med diagnosen pneumoni i Stockholms läns register över 

vårdcentralsbesök per år och åldersgrupp. 

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 

 

Figur 7. Incidens av episoder med pneumokockpneumoni i Stockholm läns register över 

vårdcentralsbesök per år och åldersgrupp (antaget att 30 % av pneumonier orsakas av 

pneumokocker). 

 

Se bilaga 4 för ICD-10 koder. 
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Sjukdomsbördan i samhället 

Vad gäller börda för samhället så leder pneumoni- och pneumokocksjukdom ofta 

till sjukskrivningar och påverkan på kvalitetsjusterade levnadsår, vilket kommer att 

beröras närmare i den hälsoekonomiska analysen. Pneumoni leder också till nedsatt 

funktion för den enskilda individen under flera månader efter sjukvårdsepisoden. I 

en studie av 576 vuxna patienter med röntgenverifierad pneumoni i USA och 

Kanada som följdes upp under tre månader, led 65 procent av trötthet och 36 

procent av andfåddhet efter en månad, och 51 procent av trötthet också efter tre 

månader (jämfört med 29 procent före insjuknandet) [19]. 

Barnvaccinationens påverkan 

på sjukdomsbörda och serotypsfördelning 

Det finns idag 94 serotyper av pneumokocker som delas in efter strukturen på 

polysackaridkapseln. Barn som är bärare av pneumokocker i nasofarynx bidrar till 

smittspridning [20]. Vaccination av barn med proteinkonjugerat vaccin (PCV) 

riktat mot 7–13 av dessa serotyper leder till förändringar av distributionen av 

serotyper i hela befolkningen [20, 21]. Under 2000-talets första decennium 

introducerades allmän vaccination av barn med PCV i majoriteten av Europas 

länder [22]. Denna vaccination har signifikant minskat incidensen av IPD och 

pneumoni hos barn [21]. Parallellt med detta har man i många länder sett en 

nedgång i frekvensen av IPD också hos vuxna, framförallt av de serotyper som 

ingår i konjugatvaccinerna, som en indirekt effekt av barnvaccinationen [20, 21]. 

Detta påverkar kostnadseffektiviteten av vaccinationsstrategier hos vuxna och för 

riskgrupper, då sannolikheten att dessa individer ska bli sjuka av de serotyper som 

ingår i konjugatvaccinen minskar gradvis med tiden efter att dessa vacciner börjat 

användas i de allmänna vaccinationsprogrammen [21, 23, 24]. Då den förväntade 

effekten av att vaccinera vuxna med samma konjugatvacccin som används i det 

allmänna vaccinationsprogrammet antas minska med tiden, planerar exempelvis 

USA:s expertråd för pneumokockvaccination att uppdatera rekommendationerna 

om vaccination till vuxna redan år 2018 [25]. 

Barnvaccinationens påverkan på sjukdomsbördan av IPD 

I en välgjord systematisk översikt och metaanalys publicerad år 2012, som 

inkluderade observationsstudier från Nordamerika, Australien, Europa och 

Sydamerika, rapporterades en relativ minskning av IPD-incidens sju år efter 

introduktionen av PCV7 på 51 procent (CI 32–75 %) hos barn under 5 år, 48 

procent (CI 11–71 %) hos vuxna 18–49 år, 14 procent (CI 7–23 %) för vuxna 50–

64 år och 26 procent (CI 15–42 %) hos vuxna 65 år eller äldre [21]. Generellt 

noterades en kraftig nedgång av vaccinserotyper i alla åldersgrupper och en mindre 

uppgång av icke-vaccinserotyper, även om effekten av det senare varierade 

beroende på studiepopulation. Den indirekta effekten hos vuxna individer gick 

långsammare än för barngruppen som blivit vaccinerade (direkt efter) och sågs 

först efter två års barnvaccination. Den indirekta effekten på IPD var minst i 

åldersgruppen 50–64 år och författarna spekulerade i om detta beror på att denna 
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grupp i stor utsträckning utgörs av personer med underliggande sjukdom, med ökad 

mottaglighet för pneumokocksjukdom, och att dessa får IPD av låginvasiva icke-

vaccinserotyper.  

I en dansk populationsbaserad studie undersöktes betydelsen av PCV7- och 

PCV13-vaccination av barn avseende IPD-incidens och mortalitet [10]. Incidensen 

av IPD minskade i alla åldersgrupper. Minskningen var störst bland små barn men 

en minskning på 20–25 procent observerades även hos vuxna. Hos vuxna 65 år 

eller äldre var incidensen 65,5/100 000 individer (CI 63,5–67,5) år 2000–2007 

(före allmän barnvaccination), 60,0 (CI 57,2–63,1) år 2008–2010 (efter 

introduktion av allmän barnvaccination med PCV7) och 49,4 (CI 46,9–52,0) år 

2011–2013 (efter introduktion av allmän barnvaccination med PCV13). Hos vuxna 

65 år eller äldre har incidensen av PCV7-serotyper minskat från 27,1 till 3,3/100 

000 individer sedan införandet av PCV7 och PCV13. Under studien sågs en tydlig 

serotypsförskjutning mot IPD av icke-PCV13-serotyper hos personer 65 år eller 

äldre, från 19,7 (CI 18,7–20,8)/100 000 individer år 2000–2007 till 29,4 (CI 27,5–

31,4)/100 000 individer år 2011–2013. Incidensen av serotyper som täcktes av 

PPV23, men inte av PCV13, bland personer 65 år eller äldre ökade under samma 

tid från 15,2 (CI 14,3–16,2) till 18,9 (CI 17,4–20,6)/100 000 individer. I denna 

studie observerade man också att trettiodagarsmortaliteten var 15–17 procent 

oavsett tidsperiod, men den totala mortaliteten orsakad av IPD minskade med 28 

procent på grund av minskat insjuknande i IPD. Incidensen av meningit minskade 

med 60 procent (CI 36–75%) hos barn under 5 års ålder sju år efter PCV7-

introduktion. Bland vuxna observerades en reduktion av meningit orsakad av 

vaccinserotyper, men i vissa åldersgrupper, såsom 50–64 år, observerades en 

ökning av icke-vaccintyper, vilket resulterade i att den totala incidensen av 

pneumokockmeningit inte minskade i alla åldersgrupper hos vuxna. 

I Norge infördes PCV7 i barnvaccinationsprogrammet 2006 och ersattes av PCV13 

år 2011. Man har observerat en total minskning av IPD från 23 till 12/100 000 

personer mellan 2005 och 2012 och nedgången kunde ses både hos små barn och 

hos vuxna 50 år eller äldre [11]. Hos vuxna 65 år eller äldre har incidensen av IPD 

orsakat av PCV7-serotyper minskat från 46 till 7,5/100 000 individer mellan 2005 

och 2010, och av PCV13-serotyper från 27 till 18/100 000 mellan 2010 och 2012. 

Det har skett en ökning av icke-vaccintyper, vilket är mest uttalat hos vuxna 65 år 

eller äldre. 

Även i Nederländerna har man rapporterat en 13-procentig nedgång av IPD hos 

personer 65 år eller äldre efter introduktion av PCV7 och en minskning av 

vaccintyper med drygt 50 procent hos personer 50 år eller äldre [26]. I samma 

ålderskohort kunde en ökning på 25–37 procent av icke-vaccintyper observeras. I 

Nederländerna har mortaliteten i IPD gått ned från 16 till 12 procent efter 

införandet av vaccination hos barn med PCV7. I Storbritannien rapporterades en 

nedgång av IPD-incidens på mellan 38 och 43 procent i åldersgrupperna 5–14 år, 

15–44 år och 45–64 år utan att det hade observerats någon ökning av icke-

vaccintyper fyra år efter introduktion av PCV7 i barnvaccinationsprogrammet [27]. 

Hos personer 65 år eller äldre var minskningen av den totala IPD-incidensen lägre, 
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19 procent, men i denna åldersgrupp observerades en ökning med 48 procent av 

icke-vaccintyper under samma tidsperiod. 

Sverige 

I Sverige infördes allmän vaccination av spädbarn med PCV7 år 2009 (vissa 

landsting började med vaccination redan 2007–2008) vilket ersattes av antingen 

PCV10 eller PCV13 under 2009–2010. Incidensen av IPD har fluktuerat mellan 

2006 och 2013 med en topp 2008 (figur 1). Den totala incidensen 2006 och 2007 

var 14,7 respektive 15,8/100 000 individer, att jämföra med 13,7/100 000 år 2013, 

vilket är en minskning på ca 11 procent. En markant minskning av IPD har 

observerats hos barn under 2 år efter introduktionen av PCV i det allmänna 

vaccinationsprogrammet och andelen som utgörs av serotyper som ingår i de olika 

konjugatvaccinen har minskat kraftigt (figur 1 och 8). Däremot ses inte någon 

minskning av IPD-incidens hos personer 65 år eller äldre 2013 jämfört med åren 

2006–2007 (figur 1). Distributionen av olika serotyper hos personer 65 år eller 

äldre har dock förändrats över tid och den andel som täcks av PCV7 har gradvis 

minskat från 43 till 11 procent och för PCV13 från 74 till 46 procent från år 2009 

till 2013 (figur 9). Den andel som täcks av PPV23 har minskat från 87 till 79 

procent under samma period. Detta tyder på en avsevärd flockimmunitetseffekt hos 

äldre, men att det också resulterat i en kraftig ökning av IPD orsakad av serotyper 

som inte ingår i nuvarande konjugatvaccin i Sverige.  

Sammanfattningsvis ses alltså en nedgång av vaccintyper hos äldre vuxna även i 

Sverige efter starten av vaccination med konjugatvacciner hos småbarnen, även om 

man inte kunnat se en total minskning av IPD hos äldre vuxna p.g.a. av att icke-

vaccintyper ökat. Detta påverkar den förväntade effekten av vaccination av 

riskgrupper. Studier visar att kostnadseffektiviteten av att vaccinera riskgrupper 

med konjugatvaccin är beroende av storleken på flockimmuniteten [23, 24]. I 

Sverige har incidensen av pneumokockmeningit (mätt som antal patienter med 

ICD-10 kod G001 i patientregistret på Socialstyrelsen) minskat kraftigt hos de 

yngsta barnen (under 2 år) från 12,6/100 000 personer år 2006 till 0,9/100 000 

personer 2013. Däremot observeras ingen minskning hos vuxna sedan starten av 

pneumokockvaccination av barn. 
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Figur 8. Vaccintyper hos barn med invasiv penumokocksjukdom yngre än 2 år, 2006–2013 

 

 

Figur 9. Vaccintyper hos vuxna med invasiv pneumokocksjukdom äldre än 65 år, 2009–2013 

 

Påverkan på sjukdomsbördan av pneumoni 

En registerstudie från USA som undersökte effekten av barnvaccination med PCV7 

på incidensen av pneumoni påvisade en minskning med 168 000 sjukhusvårdade 

pneumonier år 2009 (vaccination med PCV7 infördes år 2000) jämfört med vad 

som vore förväntat utan barnvaccination [28]. Nedgången var framförallt markant 

hos små barn men man observerade även en minskning i incidens hos äldre vuxna. 

Hos personer 85 år eller äldre minskade incidensen med 22,8 procent (CI 17,3–

28,4 %). I Sverige har incidensen av pneumonier registrerade i Socialstyrelsens 

patientregister minskat hos barn under 5 år sedan införandet av allmän vaccination 

mot pneumokocker, och hos barn under 2 år har incidensen minskat från 1 330/100 
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000 episoder år 2007 till 823/100 000 episoder år 2013 (figur 2). I en nyligen 

publicerad studie från Stockholms län observerades en nedgång i årlig incidens av 

pneumoniepisoder som behövde inneliggande sjukhusvård från 450/100 000 barn 

under 2 år innan barnvaccination med PCV7 infördes till 366/100 000 efter 

införandet [29]. I motsats till resultaten i USA kan man observera en ökning av 

antalet pneumoniepisoder hos äldre vuxna i patientregistret samt i primärvården 

efter det att allmän barnvaccination startat (figur 2–7).  

Ett fåtal studier har undersökt serotypsfrekvens hos icke-bakteremisk 

pneumokockpneumoni hos vuxna efter införandet av konjugatvacciner. Dessa 

studier är svårtolkade då det är svårt att definiera den sanna kohorten av patienter 

med pneumoni som är orsakad av pneumokocker, och eftersom det 

serotypsspecifika test som använts på urin endast detekterar de 13 serotyper som 

ingår i PCV13. Studier från USA och England, som båda utfördes ett par år efter 

det att PCV7 började användas för vaccination av barn, har rapporterat att PCV7-

serotyper är mer vanligt förekommande hos vuxna med icke-bakteremisk 

pneumokockpneumoni jämfört med patienter med IPD, vilket skulle kunna 

indikera att serotypsfördelningen ser annorlunda ut hos patienter med icke-

bakteremisk pneumoni jämfört med bakteremisk pneumoni [17, 30]. 
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De målgrupper 

som ska erbjudas vaccination 
Pneumokocker är en av de vanligast förekommande patogenerna i många 

åldersgrupper över hela världen och har associerats med ökad förekomst vid 

specifika bakomliggande sjukdomstillstånd. För att optimalt kunna använda 

aktuella och kommande vacciner finns ett behov att definiera specifika riskgrupper 

som kan ha nytta av vaccination mot pneumokocksjukdom. För att värdera risk för 

invasiv pneumokockinfektion inom olika sjukdoms- och åldersgrupper, med eller 

utan pågående immunsuppressiv behandling, har en genomgång av systematiska 

översikter, fall-kontrollstudier, observationsstudier m.m. genomförts. Sökningarna 

har i huvudsak begränsats till publikationer med utgångspunkt från länder med 

liknande sjukvårds- och samhällsstruktur som Sverige, samt till åldersgrupper som 

inte omfattas av barnvaccinationsprogrammet. 

Sökningarna har analyserats med utgångspunkt i olika huvudgrupper med följande 

övergripande predisponerande faktorer och sjukdomstillstånd: primär och sekundär 

immunbrist, autoimmun sjukdom, kronisk sjukdom, olika former av barriärsvikt, 

tumörsjukdomar, ålder, samt olika sorters missbruk. 

Många sjukdomsgrupper överlappar varandra med likartad bakomliggande 

mekanism avseende infektionskänslighet eller likartad behandling medförande 

ökad risk för invasiv pneumokocksjukdom (IPD). Ett stort antal sjukdomsgrupper 

har låg incidens och andra förekommer med stark geografisk koppling och/eller 

etnisk association [1], där migration kan komma att påverka incidensen. Med 

ökande ålder stiger också sannolikheten för tillkomst av flera oberoende 

riskfaktorer för IPD. Man kan också förmoda att det föreligger ett flertal mindre 

kända riskfaktorer, som exempelvis visats av Vinogradova et al [2]. 

Sjukdomstillstånd med nedsatt immunförsvar 

Primära immunbrister 

I gruppen med primär immunbrist ingår ett flertal olika sjukdomsgrupper som 

inkluderar T- och B-cellsdefekter samt fagocytdefekter och komplementfaktorbrist. 

Liknande funktionsbortfall kan också identifieras vid ett flertal andra kroniska och 

autoimmuna sjukdomar liksom vid sjukdomsbehandling. Flertalet definierade 

sjukdomar är sällsynta och utgörs av ytterst heterogena grupper. 

I en systematisk översikt/metaanalys av polymorfismer associerade med 

pneumokocksjukdom redovisas ökad frekvens av pneumokockinfektioner vid C2-

brist [3]. En svensk retrospektiv kohortstudie identifierade 40 patienter med C2-

brist, varav drygt hälften hade haft IPD [4]. I Sverige beräknas prevalensen till 1 

per 20 000, varför ett stort antal oupptäckta fall med C2-brist synes föreligga. 

Under uppväxten avklingar effekten av C2-brist och därmed också 

infektionskänsligheten. MBL (mannose-binding lectin) analyserades i en 
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systematisk översikt där tre studier avseende homozygoter påvisade ökad risk för 

pneumokocksjukdom med odds ratio (OR) 2,57 (CI 1,38–4,80) [3]. 

Mer klassiskt känd komplementfaktorbrist med ökad risk för infektion med 

kapslade bakterier är faktor C3-brist. I en grupp patienter med C3-brist hade 40 

procent någon gång diagnosticerats med IPD [5, 6]. 

Personer med primär immunglobulinbrist utgör en heterogen grupp med varierande 

grad av immunglobulinbrist, som sträcker sig från agammaglobulinemi till enbart 

avsaknad av antikroppar mot specifika antigen.  Vid agammaglobulinemi, IgG2-

brist eller selektiv antikroppsbrist ses generellt dålig respons på 

polysackaridantigen och därmed hög risk för IPD utan pågående 

immunglobulinsubstitution [6]. 

Aspleni och hypospleni 

En viktig funktion för mjälten vid invasiv infektion är att filtrera kapslade bakterier 

som adhererat komplement och antikroppar och därigenom reducera risken för svår 

sepsis. Nedsatt eller avsaknad av mjältfunktion är en konsekvens av anatomisk 

eller funktionell hypospleni, där vanligaste orsak är kirurgisk splenektomi; 

antingen terapeutiskt eller traumatiskt indicerad. Annan genes kan vara sekundärt 

till autoimmun sjukdom som vid celiaki eller multipla mjältinfarkter som t.ex. vid 

sicklecellanemi [5].  

I en systematisk översikt avseende invasiv bakteriell infektion efter genomgången 

splenektomi 1966–1996 analyserades 3 881 vuxna och 2 723 barn [7]. 

Uppföljningstiden varierande från 11 månader till 25 år och påvisade högst 

incidens av invasiv bakteriell infektion hos patienter med thalassemia major (8,2 

procent) och sicklecellanemi (7,3 procent) samt splenektomi vid Hodgkins 

sjukdom (4,1 procent). Lägst incidens sågs vid idiopatisk trombocytopen purpura 

(ITP) (2,1 procent) och vid traumatisk splenektomi (2,3 procent). Samma relation 

förelåg avseende mortalitet vid invasiv bakteriell infektion med högst incidens vid 

Thalassemia major, sicklecellanemi och Hodgkins sjukdom. Störst risk noteras hos 

barn, både avseende invasiv bakteriell infektion och mortalitet vid samtliga 

diagnosgrupper.  Pneumokocker uppgavs som etiologiskt agens i 66 procent av 

fallen med invasiv bakteriell infektion, samt hos 55 procent av avlidna.  

Van Hoek et al [8] studerade 22 298 patienter med IPD i England mellan 2002 och 

2009. Jämfört med åldersmatchade kontroller utan riskfaktorer medförde 

hypospleni/aspleni ett OR för IPD på 4,7 (CI 2,6–8,5) i åldrarna 2–15 år, 2,3 (CI 

1,8–3,0) i åldrarna 16–64 år, och 0,7 (CI 0,5–1,0) bland personer 65 år och äldre. 

OR för mortalitet till följd av IPD för samma åldersgrupper var 20,9 (CI 5,2–84), 

respektive 2,0 (CI 0,9–4,8) och 0,3 (CI 0,1–1,1).  Att notera avseende denna studie 

är att pneumokockvaccination med PPV23 rekommenderats i England sedan 1992 

och att användande av PCV7 inleddes i barnpopulationen i september 2006. 

Uppgift om följsamhet till aktuella vaccinationsprotokoll saknas dock i denna 

studie. 
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Sekundärt förvärvat immunbristtillstånd 

Hivinfektion/aids 

Hivinfektion leder obehandlad till ett sjunkande antal CD4-positiva T-lymfocter 

med åtföljande ökande risk för infektion med opportunistiska agens vid CD4-

värden under 200, där försämrad igenkänning av antigen kan resultera i minskad 

cytokin och antikroppsbildning [9]. I en in-vitro studie med alveolärmakrofager 

från hivinfekterade patienter sågs sänkta IL-8 nivåer som skulle kunna minska 

neutrofilrekrytering med åtföljande ökad mottaglighet för pneumokockinfektion 

[10]. 

Generellt har det antagits att det borde ske en nedgång av IPD-incidens hos 

hivpatienter efter immunrekonstitution vid behandling med antiretroviral terapi 

(ART), och flera publikationer har också visat en minskad förekomst av bakteriell 

pneumoni och IPD. I en population från USA med 5 226 hivpatienter mellan 1990 

och 2003 noterades dock ingen signifikant nedgång av IPD-incidens vid övergång 

från nucleosidanalog till ART-behandling [11]. Däremot påvisades en kvarstående 

riskökning framförallt vid fortsatta CD4-nivåer < 200 (OR 3,0 (CI 1,2–7,6)) och 

hiv-RNA > 50 000 (OR 2,8 (CI 1,2–6,5)), samt vid samtidig förekomst av hepatit 

C (OR 4,9 (CI 1,7–17,9)). I en betydligt större engelsk studie från 2012 noterades 

också av van Hoek att hivinfektion fortfarande, trots ART, utgör en framträdande 

riskgrupp där åldersgrupperna 2–15 år hade ett OR på 100,8 (CI 44,7–227,2) och 

16–64 år OR 61,2 (CI 51,3–72,9), i jämförelse med frisk kontrollpopulation [8]. 

När IPD-incidens från den engelska studien jämförs med den amerikanska studien 

av Barry et al [11] framkommer således liknande incidensvärden avseende IPD. I 

Barrys studie spekuleras kring möjligheten av bidragande sociodemografiska 

faktorer som möjlig genes till IPD och man finner visst stöd för detta resonemang 

med riskökning avseende låg utbildningsnivå och samtidigt pågående intravenöst 

missbruk, dock var populationen för liten för konklusiv bedömning. I en brittisk 

studie där man värderat kända och nya riskfaktorer avseende pneumoni under 

perioden 1996–2005 framkommer efter justering för confounders1 – såsom 

rökning, social utsatthet och vaccination – också här en kvarstående förhöjd risk 

vid hivinfektion. En viss sänkning av OR noterades dock vid justering för 

confounders, från OR 2,71 (CI 1,50–4,90) till OR 2,48 (CI 1,34–4,58) [2]. 

Transplantation 

Generellt varierar infektionsrisken vid transplantation med tid, typ av organ/vävnad 

som transplanterats, aktuell immunsuppression, samt eventuell graft versus host 

disease (GVHD). I en senare fas av transplantationsförloppet, från ca sex månader, 

ses ökad risk för samhällsförvärvade patogener såsom pneumokocker [12].  

I en systematisk översikt från 2013 avseende barn och riskfaktorer för IPD 

redovisas för transplantation endast två (en dansk och en kanadensisk) icke direkt 

                                                      

 

1 Okända variabler vilka samvarierar med både beroende och oberoende variabler. 
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jämförbara studier varför dessa två publikationer kommenteras individuellt [13]. 

Den kanadensiska studien omfattar 522 barn som genomgått organtransplantation 

mellan 1990 och 2001, i vilken man påvisade 11 episoder med IPD motsvarande en 

incidens på 176/100 000 för barn under 2 år och 35–112/100 000 för barn under 5 

år [14]. I den danska studien mellan 1977 och 2005 påvisades justerad relativ risk 

(aRR) 14,3 (CI 3,0–68,2) i åldersgruppen 0–17 år, baserat på 18 transplanterade 

barn med IPD [15]. 

Hos vuxna patienter finns en prospektiv populationsstudie som sträcker sig från 

1995 till 2004 med 2 796 patienter, där man identifierade 21 fall av IPD. 

Incidensen beräknades för transplantation av njure, lever och lunga till 104, 

respektive 354 och 239 per 100 000 patienter/år. Majoriteten av fallen (57 procent) 

inträffade inom de första tre åren. Jämfört med normalbefolkningen förelåg 12,8 

gånger högre IPD-risk hos transplantationsgruppen [16]. 

Stamcellstransplantation (SCT) utförs i olika varianter med olika indikation, där 

inte enbart patienter med hematologisk sjukdom är aktuella. De två huvudsakliga 

tillvägagångssätten är autolog och allogen SCT, som båda kan göras i form av 

benmärgstransplantation (BMT) eller perifer stamcellstransplantation (PBSCT).  

IPD har betraktats som ovanlig under tidig neutropenifas och har studerats 

extensivt. I en studie av Engelhard et al från 2001 undersöktes förekomst av IPD i 

tidigt och sent förlopp vid både allogen och autolog SCT och dess relation till 

GVHD [17]. Studien utfördes 1994–1997 och omfattade 3 451 SCT med totalt 51 

IPD-episoder vid 20 olika centra i Europa. Vid tidig och sen IPD påvisades en 

incidens av 2,03/1 000 och 8,63/1 000 av alla SCT. En ökad risk förelåg vid 

allogen SCT 12,20/1 000, BMT 10,99/1 000 och kronisk GVHD 18,85/1 000. I en 

nyligen publicerad studie från Australien som sträcker sig över 11 år med enbart 

allogen SCT diagnosticerades 26 IPD-fall i en grupp av totalt 1 154 allogena SCT 

[18]. Vid analys av total IPD-incidens framkom 22,5/1 000 SCT. Beträffande 

specifika riskfaktorer noterades efter justering för confounders ökad risk vid 

aspleni/hyposplemi (aOR 12,67 (CI 1,41–113,9) p 0,02), vid relapse av sjukdom 

(aOR 12,28 (CI 0,96–155, 91) p 0,05) samt för behandling med 

mycofenolatmofetil (MMF) (11,31 (CI 1,39–92,00) p 0,02). 

Malign sjukdom 

Maligna sjukdomar utgör en heterogen grupp med vitt skilda system-

manifestationer, såsom lokal påverkan och immunologisk påverkan. Ett flertal 

olika studier har påvisat störst risk för IPD vid lungcancer och hematologisk 

malignitet. I en studie som försökt identifiera nya riskfaktorer för CAP/IPD i en 

brittisk population bestående av 17 172 patienter, analyserades flera olika 

cancerformer (bröst-, colon-, lung-, mag- och prostatacancer). Här utföll gruppen 

som helhet med OR 1,70 (CI 3,58–6,25). Vid subgruppsanalys hade lungcancer 

högst OR 4,73(CI 3,58–6,25) [2]. Överensstämmande data avseende hög risk vid 

lungcancer finns också beskrivet hos en betydligt större population med 20 198 

lungpatienter, där OR för IPD var 13,41 (CI 9,30–19,35) [19]. Studier finns också 



 

34  
 

som beskriver risken vid solida tumörer med hög OR för IPD för gruppen som 

helhet, dock utan någon subgruppsanalys [20]. 

Vad gäller hematologiska maligniteter finns flera studier som inte särskiljer olika 

subtyper och vissa som inkluderar dem i en större grupp av immunsupprimerade. I 

en studie där lymfom, Hodgkins sjukdom och ospecificerad leukemi studerades 

fann man ett aRR på 38,3 (CI 15,9–92,2) [20]. I en annan studie [19] avseende 

hematologiska maligniteter påvisades högst OR för myelom (OR 62,83 (CI 39,56–

99,80)) och KLL (OR 12,61 (CI 7,02–22,65)). Här måste dock påpekas att både 

KLL och myelom i sig är heterogena grupper där framför allt de med låga 

immunglobulinnivåer har störst riskökning. 

Kronisk sjukdom 

Kronisk lungsjukdom 

I en systematisk översikt från 2013 avseende IPD och astma hos vuxna och barn 

kunde totalt bara åtta studier inkluderas. På grund av heterogenitet i definitionerna 

var jämförelsen dem emellan svår, varför någon metaanalys inte var möjlig [21].  

Dock bedömdes kvaliteten på studierna tillräckligt god för en utvärdering där man 

konkluderar att studierna konsekvent talar för ett samband mellan astma och risk 

för IPD hos både vuxna och barn. Justerad OR varierade mellan 1,3 och 6,7 

avseende IPD hos patienter med astma. Översikten baseras på två skandinaviska 

studier och sex amerikanska studier, där man bl.a. inkluderat en studie från 

Finland, som bedömts som mycket bra. I Vinogradovas [2] stora studie avseende 

riskfaktorer utfaller också astma som riskfaktor med ojusterat OR 2,65 (CI 2,51–

2,81) för CAP/potentiell IPD. Efter justering avseende confounders gick dock 

astmagruppen inte att utvärdera som enskild grupp, utan inkluderas istället i grup-

pen kronisk luftvägssjukdom med aOR 2,42 [2]. I en svensk studie från 2013 

påvisades en dubblerad risk för IPD vid astma [22]. 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är tillsammans med emfysem och kronisk 

bronkit inkluderad i gruppen kronisk luftvägssjukdom i två stora studier av IPD 

från USA och Storbritannien, där båda anger ökad risk för IPD [8, 20]. I den 

brittiska studien noteras en kraftig riskökning i åldersgruppen 16–64 där OR är 

16,8 (CI 15,7–18,0) och i den amerikanska studien var justerad RR 5,6 (CI 3,2–

9,9). I en svensk studie från 2014 avseende patienter med KOL [23], påvisades ca 

tre gånger ökad incidens av bakteremi i åldersgruppen 40–59 jämfört med matchad 

normalpopulation (hazard ratio, HR, 3,1 (CI 2,2–4,3)) och vid analys av agens i 

gruppen som helhet var pneumokocker ca fyra gånger vanligare (HR 4,1 (CI 3,0–

5,7). I en annan svensk studie kunde man visa en mer än fyrfaldig riskökning för 

IPD vid KOL (aOR 4,7 (CI 4,0–5,6)) [22]. I samma studie studerades även ett 

flertal andra kroniska lungsjukdomar med avseende på IPD, men ingen signifikant 

association kunde påvisas med bronkietasier och sarkoidos. Vid lungfibros förelåg 

en femfaldig riskökning (aOR 5,1 (CI 2,5–10,4)). 

I en Cochrane-översikt av pneumokockvaccination avseende cystisk fibros (CF) 

från 2014 finner man inga relevanta studier till stöd för ställningstagande till 
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vaccination av CF-patienter. Dock påpekar man att en brittisk studie beskrivit 11 

procents mortalitet vid CF och IPD och att en dansk studie har visat en 

trettiodagarsmortalitet på 18 procent vid IPD [24]. 

Kronisk hjärtsjukdom 

I en stor dansk studie avseende risk för pneumoni hos patienter med hjärtsvikt, och 

som inkluderade 67 162 patienter över 15 år, påvisades en fördubbling av risk för 

pneumoni efter korrigering för confounders (OR 1,81 (CI 1,76–1,81)). Ingen 

uppgift fanns dock tillgänglig för bedömning avseende etiologiskt agens eller 

bakteremi. I studien sågs samband med mer avancerad hjärtsvikt och ökad risk för 

pneumoni [25]. Stöd för hjärtsvikt som potentiell riskfaktor för pneumoni/ 

pneumokocksjukdom presenteras också av Vinogradova (OR 2,5 (CI 2,31–2,76)) 

[2]. Ytterligare stöd för riskökning vid kronisk hjärtsjukdom finns i en stor 

amerikansk studie av Kyaw, med aOR 6,4 (CI 3,7–10,9); här är dock ospecificerad 

(UNS) ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt inkluderade som en grupp [20]. I van 

Hoeks engelska studie [8], där olika ålderskategorier var definierade, påvisas 

starkast association med IPD i gruppen 16–64 år (OR 6,9 (CI 6,5–7,4)) och lägst i 

den allra äldsta gruppen över 64 år. I denna studie inkluderas all typ av 

hjärtsjuklighet, inklusive kongenital hjärtsjukdom. Denna studie skiljer sig således 

från den av Kyaw [20], som förvisso inte presenterat exakta inklusionskriterier, 

men som har jämfört incidens inom olika åldersgrupper med fynd av tydlig IPD-

ökning med stigande ålder och signifikant ökad incidens hos de allra äldsta (p < 

0,001). 

Immunmedierade sjukdomar 

I en omfattande brittisk studie där man avsåg att finna autoimmuna sjukdomar med 

risk för pneumokocksjukdom identifierades med utgångspunkt från 

diagnoskodregister totalt 4 000–600 000 patienter med autoimmun sjukdom per 

diagnos. Invasiv pneumokocksjukdom definierades som pneumoni med 

pneumokocker, pneumokockmeningit och septikemi med pneumokocker. De olika 

grupperna av autoimmun sjukdom matchades därefter avseende vårdtillfällen med 

diagnos IPD/pneumokockpneumoni, varvid flera riskgrupper identifierades [26]. I 

den aktuella studien fanns inte tillgång till exakta mikrobiologiska data, och inte 

heller vilken behandling av grundsjukdomen som förelåg. Studien har utgått från 

tre olika diagnosdatabaser, där två utgörs av Oxfordregionen och täcker perioden 

1963–1998 och 1999–2008, samt en nationell diagnosdatabas för England 

avseende perioden 1999–2008. De olika riskgrupperna presenteras nedan och där 

inget annat anges kommer data från ovan beskrivna studie. Om inte annat beskrivs 

har endast analysen avseende perioden 1999–2008 kommenterats. Hos de aktuella 

diagnosgrupperna med påvisad IPD/pneumoni kan det dölja sig sådant som 

snedvrider resultatet, som t.ex. skillnader i behandling av grundsjukdom och 

osäkerhet vad gäller mikrobiologiska data. I de fall som det varit möjligt har 

aktuella risksamband jämförts med andra studier och riskbedömningen synes 

rimligt överensstämma. 
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Resultaten avseende olika autoimmuna sjukdomar redovisades i studien som rate 

ratio för pneumokocksjukdom och presenteras därför så även här [26]. Den först 

angivna rate ratio är alltid Oxford-diagnosdatabasen och den andra är den 

nationella engelska diagnosdatabasen. 

Reumatologiska sjukdomar 

Systemisk lupus erytematosus (SLE) är den diagnos som avviker tydligast med 

mest uttalad riskökning med rate ratio 4,48 (CI 2,84–6,74) och 5,01 (CI 4,64–

5,40). Det är känt att immunpatogenes i sig vid SLE, och även behandling av SLE, 

båda leder till generellt ökad infektionsrisk [27]. I den tidiga kohorten från Oxford, 

som även inkluderade 1960-talet, sågs ännu högre rate ratio (8,97) än i den med 

senare data, vilket torde kunna gå samman med bättre diagnostik och behandling i 

de senare kohorterna.  

Rate ratio för andra reumatologiska diagnoser presenteras nedan. 

 Sclerodermi 4,97 (CI 3,07–7,62) och 4,26 (CI 3,84–4,72).  

 Polyarteritis nodosa 3,63 (CI 1,18–8,48) och 4,97 (CI 4,05–6,03). 

 Dermatomyosit 2,2 (CI 0,72–5,18) och 3,90 (CI 3,36–4,50). 

 Reumatoid artrit 2,46 (CI 2,18–2,77) och 2,48 (CI 2,42–2,53) 

Även i Vinogradovas publikation [2], där man med utgångspunkt från patienter 

diagnosticerade med pneumoni försökt identifiera nya riskfaktorer avseende 

pneumoni/IPD, framkommer reumatoid artrit som möjlig ny riskfaktor med aOR 

1,84. I övrigt förefaller den fallande ordningen avseende rate ratio ovan som rimlig 

med tanke på sjukdomarnas grundläggande patogenetiska mekanismer, där SLE 

med avseende på den multipla immunologiska störning som föreligger på många 

olika plan också tangerar flera andra riskgrupper. 

Endokrina sjukdomar 

Ett flertal endokrina sjukdomar av autoimmun karaktär behandlas i den brittiska 

studien, men enbart de med högst rate ratio presenteras nedan. 

 Mb Addison 3,49 (CI 1,74–6,25) och 3,78 (CI 3,40–4,20).  

 Diabetes mellitus 3,30 (CI 2,07–5,07) och 3,90 (CI 3,55–4,28).  

Här har man avgränsat med avsikt att i huvudsak inkludera typ I diabetes och 

annan tidigt debuterande diabetes. Således har endast patienter med sjukdomsdebut 

före 30 års ålder analyserats. I van Hoeks artikel skiljer man inte mellan typ I och 

II diabetes, utan inkluderat dem i samma grupp [2]. Man får således anta att 

barngruppen i van Hoeks studie mest utgörs av typ I och finner där OR 3,8 (CI 2,0–

7,3) för IPD. Här finner man högre risk i gruppen 16–64 år, som utgör en 

blandning av diabetestyper med OR 4,6 (CI 4,2–5,0) för IPD. Även en amerikansk 

studie avseende IPD presenterar värden liknande Oxfordstudiens [20]. Inte heller 

här finns någon distinktion av diabetestyp och man gör beräkningen på gruppen 

som helhet, med aRR på 3,4 (CI 1,8–6,4) för IPD. I incidensanalysen finner man en 
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stigande frekvens IPD med ökande ålder jämfört med frisk population. En ny 

studie av patientpopulationen i Oxford använde samma patientdatabas men 

analyserade intervallet 2007–2011 som indelats i två grupper, ”alla åldrar” och 

”yngre än 60 år” [28]. När man jämfört med tidsintervallet 1999–2002 ser man en 

reduktion i pneumokockinfektion i båda åldersgrupperna, men mindre tydlig i ”alla 

åldrar” (rate ratio 1,92 (CI 1,89–1,94) till 1,68 (CI 1,65–1,71)). I gruppen ”yngre 

än 60 år” ser man en mer tydlig riskreduktion från rate ratio 3,37 (CI 3,28–3,46) 

till 2,33 (CI 2,21–2,45). 

Neurologiska sjukdomar 

Multipel skleros (MS) uppvisade rate ratio 4,15 (3,30–5,15) och 3,67(3,50–3,83). I 

Vinogradovas studie av nya riskfaktorer avseende CAP/IPD faller också MS ut 

som en möjlig ny riskfaktor med aOR 3,63(CI 2,70–4,88) [2]. 

Myastenia gravis uppvisade rate ratio 4,85 (CI 3,00–7,44) och 2,18 (CI 1,95–2,45). 

Både myastenia gravis och MS uppfattas som rimliga högriskgrupper mot 

bakgrund av den påverkan på ventilationskapacitet man ser inom gruppen. 

Leversjukdomar 

För primär billiär cirrhos (PBC) påvisades rate ratio 3,83 (CI 1,75–7,28) och 3,32 

(CI 2,95–3,73). Förutom denna studie hittas inga beskrivna risk ratios avseende 

IPD och PBC. Dock finns IPD beskrivet i en svensk studie som inte helt ovanligt 

förekommande vid PBC [31]. 

Genetiska sjukdomar 

I en dansk studie avseende riskfaktorer hos barn 0–17 år har bl.a. olika typer av 

genetiska sjukdomar inkluderats. Dock specificeras inte exakta diagnoser, utan 

gruppen benämns som kromosomala rubbningar UNS.  För denna grupp påvisades 

aRR 2,5 (CI 1,1–5,6). De som redovisas ha högst risk är gruppen med kongenitala 

CNS-missbildningar (aRR 2,9 (CI 1,4–6,2)) [15]. För patienter med Downs 

syndrom i Sverige anges pneumoni och/eller infektion som vanligaste dödsorsak i 

en publikation från 2013, där något etiologiskt agens dock inte anges [32]. 

Barn och vuxna med genetisk neuromuskulär sjukdom anses allmänt som 

riskgrupper avseende IPD. Det finns få publikationer där man systematiskt studerat 

risk för IPD för denna sjukdomsgrupp. I en italiensk publikation från 2014 ges 

förslag på vaccinationsstrategi för bl.a. pneumokocksjukdom avseende patienter 

med neuromuskulär sjukdom. Man har extrapolerat möjliga riskfaktorer avseende 

bakteriella/virala luftvägsinfektioner för att gälla generellt för 

pneumokocksjukdom vid ett flertal olika blandade neuromuskulära 

sjukdomstillstånd [33]. 
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Kronisk leversjukdom 

Ospecificerad kronisk leversjukdom hamnar högt avseende risk för IPD i ett flertal 

studier, där man i en studie även visat att 73 procent av patienterna hade 

alkoholrelaterad leversjukdom [8, 34]. I åldersgruppen 16–64 år i en brittisk studie 

var OR 33,3 (CI 30,7–36,1). Vid analys av risk för enbart pneumoni förelåg aOR 

1,87 (CI 1,43–2,44), vilket placerar kronisk leversjukdom i den övre delen bland 

riskfaktorer [2]. Vid levercirrhos och kronisk leversjukdom föreligger också ofta 

komplementfaktorbrist till följd av nedsatt produktion i levern. Detta skulle mer 

specifikt kunna vara medierat av faktor C3-brist, som är en känd riskfaktor 

avseende invasiv sjukdom med kapslade bakterier, såsom pneumokocker [5]. 

Kronisk njursjukdom 

Enligt en finsk studie föreligger vid kronisk njursjukdom en incidens av 88,6 fall 

av IPD/100 000/år [34]. Hos barn med njursvikt i åldersgruppen 0–17 år har man i 

Danmark noterat ett aRR mellan 4,1 och 17, beroende på diagnos [15]. I synnerhet 

barn med nefrotiskt syndrom förefaller ha ökad risk med en IPD-incidens på ca 3–5 

procent. I en annan studie av van Hoek [8] finner man hos barn 2–15 år högst OR 

på 11,7 (CI 8,3–16,6), vilket är nästan dubblerat jämfört med åldersgruppen 16–64. 

I åldersgruppen över 65 år noterades en case fatality rate på 44 procent, men 

incidensen 16/100 000 var relativt låg jämfört med andra grupper. 

Immunmodulerande läkemedel 

Cytotoxiska läkemedel, kortikosteroider och TNF-inhiberande (TNFi) läkemedel 

har bred användning vid ett stort antal autoimmuna sjukdomar för kontroll av 

inflammation. Till följd av hämningen av inflammationskaskaden finns potentiell 

risk för infektiösa komplikationer.  

Vid hivsjukdom har det sedan länge varit brukligt att värdera CD4-T-lymfocyter 

som ett mått på grad av immunsvikt, där man sett en ökande grad av 

opportunistiska infektioner vid CD4-värden under 200. 

I en population uppgående till 97 patienter med olika autoimmuna sjukdomar 

redovisas en analys av olika kombinationer av prednisolon, metotrexat (MTX), 

azathioprin och cyclofosfamid och association med invasiv bakteriell infektion, där 

man såg högst infektionsfrekvens vid kombinationen cyclofosfamid/prednisolon 

[35]. Vid detaljanalys av patientgruppen som helhet oberoende av specifik diagnos 

utfaller mer än 10 mg prednisolon/dag och/eller CD4-T-lymfocytnivåer under 250 

såsom riskfaktor för bakteriell infektion. 

Flera autoimmuna sjukdomar redovisade i tidigare avsnitt, har i sig ökad risk för 

invasiv bakteriell sjukdom, varför det kan vara vanskligt att helt säkerställa i ett 

individuellt fall om en infektion är orsakad av grundsjukdomen eller om det 

betingas av behandlingen. Flertalet rapporter genom åren har dock påvisat en ökad 

förekomst av allvarlig infektionssjukdom vid behandling med TNFi och andra 

sjukdomsmodifierande immunmodulerande biologiska läkemedel [36-38]. Exakta 
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riskvärden för varje enskilt läkemedel är svårt att säkerställa, då olika 

kombinationer och även sekventiellt skifte från ett preparat till annat genomförts.  I 

många studier har dessutom ofta bakteriella invasiva infektioner slagits samman i 

redovisningen och olika specifika bakterier som rapporteras är bara angivna i 

procentuell andel av dessa. Ofta har också patienterna komorbiditeter som i sig, 

enligt tidigare avsnitt, har visat ökad risk för infektion. Exakt hur man redovisat en 

eventuell kombinationsterapi föreligger inte alltid. I en italiensk studie, där dock 

inga pneumokocker påvisats, sågs bakteriell luftvägsinfektion som den vanligaste 

infektionen (75 procent) [36]. I denna studie kunde man visa att vid tillägg av TNFi 

till disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD, dvs. MTX och andra 

ickebiologiska syntetiska preparat) dubblerades riskincidens ratio och när TNFi 

adderades till kortison så tredubblades risken för infektion. Liknande resultat med 

klar riskökning vid pågående eller tidigare kortisonbehandling har redovisats av 

Baddley et al, men här har man bara undersökt förekomsten av klassiska 

opportunistiska ickevirala infektioner [39]. Förekomst av pneumoni UNS framkom 

också som associerad trend med samtidig TNFi och pågående/tidigare 

kortisonbehandling i en studie av Curtis et al [40]. I denna studie framkommer att 

fler i gruppen med MTX hade många riskkomorbiditeter jämfört med den grupp 

som enbart fått TNFi, och detta till trots är HR 1,9 för TNFi högre jämfört med 

MTX-gruppen. Högst risk synes vara under de första sex månaderna. I en rap-

portundersökning från USA avseende alla typer av infektioner under sex månader 

noterades stafylococcus aureus som vanligaste bakteriella agens, vilket också sågs i 

nyss beskrivna italienska studie. Här förekommer också svår pneumokocksjukdom, 

men i litet antal [36]. I en nyligen publicerad kanadensisk studie har man under tio 

år studerat infektionsrisk och TNFi/DAMARD/kortison, och fann då inte någon 

signifikant ökad risk avseende patienter med multipla komorbiditer [41]. Man 

noterade inte heller bland de totalt 440 patienterna någon signifikant ökad risk för 

TNFi-gruppen, men däremot för DAMARD-gruppen. En metaanalys avseende 

biologiska läkemedel presenterades nyligen avseende all typ av allvarlig infektion 

(tuberkulos, bakteriella infektioner inkluderade) [42]. Vid jämförelse mellan olika 

biologiska immunmodulerande läkemedel i denna studie framkom rituximab som 

lägst numeriskt odds (OR 0,26 (CI 0,03–2,16)) och som högst risk anakinra (OR 

4,05 (CI 1,22–16,8)) och certolizumab (OR 4,75 (CI 1,52–18,5)). Även infliximab 

skiljer ut sig med OR 1,41 (CI 0,75–2,62) och i jämförelse med övriga läkemedel 

finns en signifikant riskökning (p 0,0003). Vid analys av olika diagnosgrupper var 

reumatoid artrit associerad med högst risk för allvarlig infektion vid behandling 

med TNFi. En annan metaanalys enbart avseende gruppen reumatoid artrit och 

biologiska läkemedel finner liknande resultat avseende infliximab och 

certolizumab, men ger också indikation på association med adalimumab (OR 1,69 

(CI 1,12–2,54)) [43]. 

Barriärsvikt 

Barriärskada ger pneumokocker möjlighet att penetrera centrala nervsystemet 

(CNS) och innebär en risk för meningit. Kongenitala anatomiska defekter, 

likvorläckage i efterförloppet till kirurgi eller trauma, skalltrauma utan uppenbart 
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likvorläckage, samt cochleära implantat har i studier visats kunna utgöra 

riskfaktorer för pneumokockmeningit [8, 44-47]. 

Risken för pneumokockmeningit beskrevs i en tidig amerikansk studie 

inkluderande 4 264 barn med cochleaimplantat med en incidens på 138,2/100 000 

person/år hos barn under sex år [47]. Beroende på typ av implantat/operations-

metod varierade risken och beskrivs som 16–30 gånger högre jämfört med 

kontrollpopulation utan implantat. I en uppföljande studie av samma grupp år 2006 

beskrivs hög incidens starkt associerad till en typ av cochleaimplantat/implantat-

metod [48]. Flest fall med meningit noterades i tidsmässig nära anslutning till 

operation och minskade sedan över tid. I flera studier avseende vuxna och äldre 

vuxna som erhållit cochleaimplantat har inga fall av pneumokockmeningit 

registrerats [49-52]. Dock skriver Kahue i vaccinationsrekommendationer avseende 

cochleaimplantat att den generellt ökade risken för meningit hos äldre i sig utgör en 

riskfaktor som bör beaktas [53]. 

I en holländsk studie under en period av tre år registrerades 696 vårdtillfällen för 

meningit varav 34 tillfällen (31 patienter) med recidivmeningit. Vid 85 procent av 

recidivfallen framodlades pneumokocker [46]. Totalt 41 procent av recidivfallen 

hade tidigare diagnos av skalltrauma utan påvisat likvorläckage och 32 procent 

hade haft tidigare likvorläckage. Recidivmeningit beräknas utgöra 1–6 procent av 

all samhällsförvärvad meningit och är vanligast vid kongenitala anomalier hos barn 

samt vid likvorläckage eller tidigare skalltrauma hos vuxna [54]. 

Cerebrospinalvätske- (CSF) shuntinfektion med pneumokocker finns beskriven och 

anges innebära upp till 14 gånger ökad risk [55]. I en brittisk studie avseende 

riskfaktorer för pneumoni/möjlig IPD anges aOR till 2,17 (CI 1,00–4,69) [2]. 

Alkohol och rökning 

Alkohol 

Utveckling av levercirrhos vid alkoholmissbruk är säkert dokumenterad och har 

berörts tidigare under rubriken kronisk leversjukdom. Det har påvisats en klar 

överrepresentation av alkoholmissbruk (73 procent) inom gruppen med IPD och 

kronisk leversjukdom [8]. Även i den finländska studien av Klemets har detta 

dokumenterats, där IPD-incidensen hos denna grupp uppgått till 21,9/100 000/år 

med en sjudagars dödlighet uttryckt i HR 5,6 (CI 3,8–8,1). Dödligheten utgjorde 

den högsta i hela den studerade populationen [34].  

I en systematisk översikt avseende livsstilsfaktorer från 2014 hittades sex 

observationsstudier, som emellertid är för heterogena för en regelrätt metaanalys 

[56]. Samtliga studier mäter olika confounders och har olika kvantifiering av 

alkoholmängd. Vid den riskvärdering som genomförts i studierna framkommer 

dock i fyra av sex studier en riskökning angiven som OR eller RR mellan 2,9 och 

11,4. 
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Rökning 

Rökning är associerad med utveckling av KOL, emfysem och kronisk bronkit. 

IPD-risk avseende dessa sjukdomar har berörts tidigare. Analys av rökning som 

självständig riskfaktor finns beskriven i en systematisk översikt av Cruickshank, 

men liksom för alkohol var metaanalys p.g.a. heterogenitet inte möjlig [56]. Ingen 

av ingående studier rapporterade exakt duration och grad av rökexposition. I 

utfallet avseende risk ses en spridning som värderats med OR eller aOR från 2,2 till 

4,1. I en av de inkluderade studierna sågs trend för avklingande risk med tid från 

rökslut. 

Missbruk, hemlöshet samt social utsatthet 

I en engelsk studie avseende socialt utsatta personer såg man en förhöjd IPD-

incidens med ökande grad av social utsatthet 7–13,6/100 000 [57]. Likaså visades 

risken för pneumoni/IPD vara ökad, från 1,0 aOR till 1,27 aOR, i en annan brittisk 

studie vid social utsatthet [2]. Mer specifika studier avseende intravenöst missbruk 

och IPD har varit fåtaliga. Dock får man anta att det inom gruppen för kronisk 

leversjukdom och alkoholism, samt inom gruppen hivpositiva, kan dölja sig 

personer med samtidig hemlöshet och missbruk. Inom gruppen för cirrhos och 

kronisk leversjukdom torde också finnas en del personer med cirrhos p.g.a. både 

hepatit B och C till följd av missbruk. Det torde även finnas multipla andra 

komorbiditeter inom denna grupp. Vid analys av upprepad IPD i en population 

uppgående till ca 14 000 personer noteras i vissa subpopulationer hög frekvens av 

förnyad infektion i nivå med flera kroniska sjukdomstillstånd [58]. I denna studie 

sågs en incidens på 1 294 IPD-fall per 100 000 person/år. Intravenösa missbrukare 

utgjorde 5–25 procent av registrerade sjukdomsfall. 

Pneumokocksjukdom och ålder 

Med tilltagande ålder ses ökad incidens av olika sjukdomstillstånd och läkemedels-

behandlingar, som kan bidra till förhöjd risk för pneumokocksjukdom. En engelsk 

studie från 2012 har påvisat en ökning med tilltagande ålder av den absoluta 

incidensen IPD/100 000 som beräknats till 5,2 i åldersgruppen 16–64 och till 17,9 

för gruppen över 65 år. När man studerat bidragande riskfaktorer för IPD hos olika 

åldersgrupper, en eller multipla, så har gruppen 16–64 år OR 7,6 (CI 7,3–7,9) 

jämfört med personer över 65 år, med OR 2,7 (CI 2,6–2,8) [8]. Detta kan tolkas 

som att definierade riskfaktorer har större betydelse för IPD-risken inom yngre 

åldersgrupper än vad de har för den äldre gruppen, där åldrandet i sig sannolikt 

utgör den stora riskfaktorn. Case fatality rate hos friska personer över 65 år har i 

England visats ligga kring 29 procent (27,6–30,6 %), jämfört med endast fem pro-

cent i åldersgruppen 16–64 år [8]. Kyaw et al har i sin studie visat på en mer än sju 

gånger högre incidens i åldersgruppen över 80 år jämfört med endast två gånger 

högre i gruppen 65–79 år [20].  

I en fransk studie avseende 214 IPD-fall från perioden 1994–1998 var 

medelincidens IPD/100 000 för åldersgruppen 45–64 år 7,92; för 65–74 år 11,9; för 
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75–84 år 23,2 och för de över 84 år 36,7. Sextio procent av patienterna hade 

åtminstone en underliggande medicinsk diagnos, och antalet diagnoser ökade i 

antal med stigande ålder [59]. Naucler et al kunde i en svensk studie avseende 1 

580 vuxna patienter med bakteremisk pneumokockpneumoni visa en 

trettiodagarsmortalitet för följande åldersgrupper angivet som aOR: 45–54 år 2,59 

(CI 0,64–10,50); 55–64 år 4,84 (CI 1,42–16,49); 65–74 år 7,10 (CI 2,12–23,85); 

75–84 år 11,30 (CI 3,45–37,06); och över 85 år 29,43 (CI 9,00–96,27) [60]. 

Sammanfattning 

Systematiska översikter över det som traditionellt betraktats som riskgrupper har 

inte gått att finna annat än rörande enstaka diagnosgrupper. Oftast har aktuella 

studier varit heterogena, bl.a. genom att olika specifika diagnoser ofta har slagits 

samman på varierande sätt i olika publikationer, vilket gjort jämförelser dem 

emellan svåra och osäkra. En stor del av studierna är baserade på diagnoskod och 

journalgranskning, med den osäkerhet detta ger. Många till synes signifikanta 

korrelationer uppvisar mycket stora konfidensintervall. I vissa fall där man påvisar 

hög risk, som t.ex. amerikanska studier avseende hiv, finns hög sannolikhet att 

grundsjukdomen är sämre behandlad och uppföljd jämfört med svenska 

förhållanden (Magnus Gisslén, Infektionskliniken, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, personlig kommunikation).  

Några sjukdomar och behandlingsstrategier utfaller som tydliga högriskgrupper för 

pneumokocksjukdom och utskiljer sig distinkt från de övriga riskgrupperna. Bland 

hematologiska maligniteter finner man skillnader inom en och samma 

sjukdomsgrupp, som exempelvis KLL och myelom där skillnad i incidens av IPD 

kan bero på grad av sekundär immunglobulinbrist. Större studier gällande 

riskökning i dessa fall saknas dock. Vidare förekommer behandlingsstrategier 

inkluderande olika former av immunsupprimerande behandling som gör det svårt 

att säkerställa huruvida behandling eller grundsjukdom bidrar mest till riskökning, 

eller kombinationen av båda. Vid thalassemi ser man i studier en kraftigt ökad risk 

för IPD, men att översätta den riskökningen till patienter med aktuella 

behandlingsstrategier där man i princip har en normal mjältfunktion blir 

besvärande. Bland patienter med tumörer finner man också en varierande grad av 

risk, där exempelvis lungcancer och hematologiska maligniteter utfaller med högre 

risk än övriga tumörsjukdomar. En sammanvägning av alla dessa olika faktorer och 

att gradera samtliga riskgrupper som utfaller med ökad risk för pneumokock-

sjukdom är därför ytterst svårt, och i stor utsträckning måste en avvägning av 

klinisk experterfarenhet i förhållande till aktuella studier göras.  
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Vaccinationens förväntade påverkan på 

sjukdomsbördan och på sjukdomens 

epidemiologi 
Kapitlet avser att belysa hur stor del av aktuell sjukdomsbörda som skulle kunna 

förebyggas med pneumokockvaccination till individer i riskgruppen barn över 2 års 

ålder. En svårighet med frågeställningen är att det inte går att fastställa hur 

omfattande betydelsen av allmän barnvaccination mot pneumokocker kommer att 

bli för sjukdomsbördan (se avsnittet om sjukdomsbörda). Kapitlet fokuserar därför 

på den direkta effekten av pneumokockvaccination av vuxna och barn över 2 års 

ålder. 

Klinisk effekt av polysackaridvacciner 

Effekten av polysackaridvaccin (PPV) för att förhindra pneumokocksjukdom är 

studerad i ett flertal systematiska översikter. Det bör dock påpekas att majoriteten 

av de ingående studierna i dessa översikter gjordes före introduktionen av allmän 

vaccination av barn mot pneumokocker. 

Den senast publicerade systematiska översikten av god kvalitet gjordes av 

Moberley et al [1], där man inkluderade data från 18 randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) med 64 852 individer och sju non-RCT med 62 294 individer. 

Exklusionskriterier var ålder under 16 år och hivsjukdom. Metaanalyser av RCT 

fann starkt stöd för skyddseffekt av PPV mot invasiv pneumokocksjukdom (IPD) 

utan statistisk heterogenicitet (OR 0,26; CI 0,14–0,45). För IPD av vaccintyper var 

OR 0,18 (CI 0,10–0,31). För presumptiv pneumokockpneumoni var OR 0,46 (CI 

0,25–0,84) och för presumptiv pneumokockpneumoni av vaccintyper var OR 0,27 

(CI 0,08–0,87). Man fann effekt mot all-cause pneumonia i låginkomstländer (OR 

0,54; CI 0,43–-0,67), men inte i höginkomstländer, generellt i befolkningen (OR 

0,71; CI 0,45–1,12) eller hos vuxna med kroniska sjukdomar (OR 0,93; CI 0,73–

1,19). Vaccineffekten var generellt sämre hos vuxna med kroniska sjukdomar. PPV 

var inte kopplat till reduktion av all-cause mortality (OR 0,90; CI 0,74–1,09). Non-

RCT gav stöd för skydd mot IPD i populationer som för närvarande använder 

vaccinet. Författarnas slutsats är att metaanalysen ger stöd för nuvarande 

rekommendationer att ge PPV till individer 65 år eller äldre respektive med 

kroniska sjukdomar för att förhindra IPD. 

Huss et al. [2] gjorde en metaanalys av god kvalitet av PPV-effekt mot pneumoni 

och mortalitet i 22 studier med 101 507 individer, varav sju studier med totalt 17 

859 patienter var dubbelblinda. Med alla 22 studier medräknade var den relativa 

risken (RR) 0,64 (CI 0,43–0,96) för presumtiv pneumokockpneumoni, 0,73 (CI 

0,56–0,94) för all-cause pneumonia och 0,97 (CI 0,87–1,09) för all-cause 

mortality. I de dubbelblinda studierna noterades RR på 1,20 (CI 0,75–1,92) för 

presumtiv pneumokockpneumoni (tre studier), 1,19 (CI 0,95–1,49) för all-cause 

pneumonia (sex studier) och 0,99 (CI 0,84–1,17) för all-cause mortality (sju 
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studier). Alla studier medräknade fann man för äldre och/eller kroniskt sjuka 

individer RR 1,04 (CI 0,78–1,38) för presumtiv pneumokockpneumoni, 0,89 (CI 

0,69–1,14) för all-cause pneumonia och 1,00 (CI 0,87–1,14,) för all-cause 

mortality. Författarnas slutsats är att PPV inte verkar ha effekt mot pneumoni. 

Systematiska översikter av god kvalitet har gjorts för att utvärdera effekten av PPV 

mot pneumokocksjukdom hos vuxna individer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) [3], bronkiektasier [4] och hivinfektion [5]. Nämnas bör också 

att Burgess et al [6] gjort en systematisk översikt för Cochrane om PPV vid cystisk 

fibros, men där sökningen inte gav någon träff.  

I Walters [3] systematiska översikt av PPV-effekt identifierades sju RCT med 1 

709 individer med KOL. Man fann tendens till effekt mot pneumoni, OR 0,72 (CI 

0,51–1,01), och akut KOL-exacerbation (OR 0,58; CI 0,30–1,13) (två studier), men 

ingen effekt mot all-cause mortality inom 48 månader (OR 0,94; CI 0,67–1,33) (tre 

studier) eller hjärt-lungorsakad död (OR 1,07; CI 0,69–1,66) (tre studier). 

I Changs systematiska översikt av PPV-effekt hos patienter med bronkiektasier [4] 

fann man ingen RCT, men en öppen kontrollerad studie av 167 vuxna individer. I 

studien fann man ingen effekt mot pneumoni, men reduktion av akuta 

exacerbationer (OR 0,48; CI 0,26–0,88). 

I Pedersens systematiska översikt [5] identifierades en RCT och 15 observations-

studier av PPV-effekt hos individer med hivinfektion. RCT studien gjord 1995–

1998 i Uganda, inkluderande 1 323 vuxna patienter med hiv utan antiretroviral 

terapi. De vaccinerade individerna hade 60 procents ökad risk för all-cause 

pneumonia jämfört med kontrollerna. Elva av de 15 observationsstudierna visade 

varierad grad av skydd, men studierna hade begränsad kontroll av confounders. 

Författarnas slutsats var att stödet för PPV-vaccination av hivinfekterade vuxna är 

måttligt. 

Shapiro et al [7] gjorde en välgjord fall-kontrollstudie, där 1 054 vuxna med IPD 

och indikation för PPV jämfördes med 1 054 matchade kontroller. Tidigare 

vaccination med PPV noterades hos 13 procent av fallen och 20 procent av 

kontrollerna. Vaccineffekten ((1- OR) x 100) mot IPD var 56 procent (CI 42 %–67 

%) i hela populationen, 61 procent (CI 47 %–72 %) bland immunkompetenta och 

21 procent (CI -55 %–60 %) bland immunsupprimerade individer. I gruppen av 

immunkompetenta hade vaccination för mindre än tre år sedan en skyddseffekt mot 

IPD på 93 procent (CI 82 %–97 %) för ålder under 55 år, vilken gradvis sjönk med 

stigande ålder till 46 procent (CI -31 %–78 %) för ålder 85 år eller äldre. 

Butler et al [8] gjorde en indirekt kohortanalys av 2 837 individer över 5 år med 

IPD och känd vaccinationshistorik. Femhundrafemton individer (18 procent) hade 

tidigare erhållit PPV14 eller PPV23. Vaccineffekt mot IPD beräknades genom att 

jämföra frekvensen av IPD av vaccintyper mellan de vaccinerade och icke-

vaccinerade individerna. Bland immunkompetenta som var 65 år eller äldre var 

vaccineffekten mot IPD 75 procent (CI 57 %–85 %). För följande komorbiditeter 

noterades vaccineffekt på ≥ 65 procent mot IPD: diabetes mellitus vaccineffekt 84 



 

 49 
 

procent (CI 50 %–95 %), ischemisk  hjärtsjukdom 73 procent (CI 23 %–90 %), 

hjärtsvikt 69 procent (CI 17 %–88 %), KOL/astma 65 procent (CI 26 %–83 %) och 

anatomisk aspleni 77 procent (14 %–95 %). För följande komorbiditeter noterades 

vaccineffekt på mindre än 30 procent mot IPD: kronisk njursvikt, Hodgkins 

sjukdom, leukemi, myelom, sickelcellssjukdom och alkoholism/cirrhos. Dessa 

grupper var dock små och signifikanta resultat kunde inte påvisas.   

Tabell 2 sammanfattar den visade vaccineffekten i olika populationer.  

Klinisk effekt av proteinkonjugerade vacciner 

De sökningar som har gjorts fann ingen systematisk översikt över effekten av 

proteinkonjugerade vacciner (PCV), när de ges till individer över 2 års ålder. Några 

välgjorda RCT finns dock om detta.  

I en välgjord RCT i Malawi gav French och medarbetare [9] PCV7 i två doser med 

fyra veckors intervall eller placebo till individer 15 år eller äldre som haft IPD, 248 

individer i varje arm. Hivseropositivitet noterades hos 88 procent. Studie-

personerna kom på besök var tredje månad. Medianen för uppföljningstiden var 1,2 

år (spridning 2 dagar–4,7 år). Totalt noterades 67 episoder av IPD, varav 24 

episoder av serotyper där PCV7 har effekt (de sju serotyperna inkluderade i 

vaccinet samt serotyp 6A, mot vilken korsimmunitet anses erhållas). Av dessa 24 

episoder noterades fem i vaccingruppen och 19 i placebogruppen, vilket gav en 

vaccineffekt på 74 procent (CI 30–90 %). Död av någon anledning noterades hos 

73 personer i vaccingruppen och 63 personer i placebogruppen. Frekvensen av 

allvarliga biverkningar var dock lägre i vaccingruppen. Notabelt är att 

bortfallsfrekvensen var 15 procent i vaccingruppen och 18 procent i 

placebogruppen. Forskargruppen som gjorde studien, har i en tidigare välgjord 

RCT studerat effekten av PPV23 hos vuxna med hiv i Uganda [10]. I den studien 

såg man ingen skillnad i IPD-incidens mellan PPV23-gruppen och placebo-

gruppen.  

I Holland gjordes 2008–2010 en RCT, kallad CAPITA, där 84 496 personer 65 år 

och äldre (ej immunosupprimerade vid inklusion, ej tidigare vaccinerade med 

PPV23) erhöll 1 dos PCV13 eller placebo [11]. I per-protokollanalys av första 

infektionsepisod orsakad av vaccintypspneumokocker (diagnostiserad med 

blododling, odling från sterilt prov eller ett serotypsspecifikt urinantigentest [12]) 

noterades vaccintypspneumoni hos 49 personer i vaccingruppen och 90 personer i 

placebogruppen (vaccineffekt 46 procent, CI 22–62) och vaccintyps-IPD hos 7 

personer i vaccingruppen och 28 personer i placebogruppen (vaccineffekt 75 

procent, CI 41–91). 

I per-protokollanalys av första infektionsepisod orsakad av pneumokocker oavsett 

serotyp (urintestet BinaxNOW S. pneumoniae adderat som diagnostisk metod), 

noterades pneumokockpneumoni hos 100 personer i vaccingruppen och 144 

personer i placebogruppen (vaccineffekt 31 procent, CI 9,8–47) och IPD hos 27 

personer i vaccingruppen och 56 personer i placebogruppen (vaccineffekt 52 
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procent, CI 22–71). PCV13 gav dock ej skydd mot samhällsförvärvad pneumoni 

oavsett orsak, då detta noterades hos 747 personer i vaccingruppen och 787 

personer i placebogruppen (vaccineffekt 5,1 procent, CI -5,1–14,2). 

Totalmortaliteten och frekvensen av allvarliga biverkningar var likvärdiga mellan 

grupperna. I en subgruppsstudie om säkerhet baserad på drygt 1000 individer i 

vardera studiearm noterades biverkningar inom 1 månad efter injektion av 

vaccin/placebo hos 18,7 procent i vaccingruppen och 14,3 procent i 

placebogruppen (p=0,01). Dessa biverkningar utgjordes i huvudsak av lokala 

reaktioner.  

Tabell 2 sammanfattar den visade vaccineffekten i olika populationer. 

 

Tabell 2. Klinisk vaccineffekt av polysackaridvacciner (PPV) och proteinkonjugerade vacciner 

(PCV) mot samhällsförvärvad pneumoni och invasiv pneumokocksjukdom (IPD) hos vuxna. 

 PPV PCV 

Pneumoni totalt, höginkomstländer Ingen påvisad effekt [1, 2] Ingen påvisad effekt [11] 

Pneumoni totalt, låginkomstländer 46 % [1] Saknas 

Pneumokockpneumoni Ingen påvisad effekt [2] – 54 %** [1]  31 % [11] 

Pneumokockpneumoni, 

vaccintyper 

73 % ** [1] 46 % [11] 

IPD totalt 74 % [1] 52 % [11] 

IPD orsakad av vaccintyper 82 % [1] 75 % [11] 

IPD orsakad av vaccintyper vid 

hivinfektion 

Ingen påvisad effekt [5] 74 % [9] 

*Förutom att vissa av estimaten är baserade på metaanalyser [1,2] och andra på enskilda RCT [5, 9, 11], bör man 

också vid jämförelse av dessa vaccineffektsdata beakta att det är stora skillnader i ålder av studiepopulationen (11 år 

eller äldre [2], 15 år eller äldre [1, 5, 9], 65 år eller äldre [11]). I vissa studier baserade på retrospektiva fall-

kontrollstudier görs ofta en approximation av vaccine efficacy/effectiveness uträknat genom (1-Odds Ratio) x 100 [1]. 

I randomiserade kontrollerade studier [2, 5, 11] mäts vaccine efficacy genom skillnad i risk för utfallet. De numerära 

skillnaderna mellan de här två metoderna har här ansetts vara tillräckligt små för att kunna jämföras. 

** Presumptiv pneumokockpneumoni. 

Effekten av pneumokockvaccin 

hos individer med avsaknad av mjältfunktion 

I en observationsstudie från Danmark [13] studerade man incidensen av IPD hos 

barn som genomgått splenektomi. IPD noterades hos 15 (3,9 procent) av 384 

splenektomerade barn som inte vaccinerats mot pneumokocker år 1969–1978, och 

hos 0 av 280 splenektomerade barn som vaccinerats med PPV14 år 1979–1987 (p 

< 0,002). PPV14 gavs i första hand 2–3 veckor före, i andra hand minst 1 vecka 

före splenektomin. Artikeln anger inte hur många barn som fick vaccination före 

respektive efter splenektomin. Barnen som vaccinerades med PPV14 fick också 

antibiotika för tidig behandling i hemmet vid feber, vilket kan ha bidragit till att ett 

antal individer inte utvecklade IPD. Detta försvårar värderingen av vaccinets 

effekt. 
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I Butlers indirekta kohortstudie [8] som beskrivs ovan, var vaccineffekten av PPV 

vid anatomisk aspleni 77 procent (CI 14 %–95 %). 

Ett antal fallserier har presenterats, där individer med avsaknad av mjältfunktion, 

trots vaccination med polysackaridvacciner, insjuknat i IPD med vaccinserotyper 

[14-16]. 

Pedersen et al [17] studerade antikroppssvaret (IgG) med enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) efter vaccination med PPV14. Fyra veckor efter 

vaccination noterades en titerstegring (fold increase) av det geometriska 

medelvärdet av IgG mot 14 vaccinserotyper på 2,8 hos 12 friska vuxna; 2,6 hos 67 

splenektomerade vuxna; 1,4 hos 5 splenektomerade vuxna med obehandlad malign 

sjukdom (p < 0,05 jämfört med friska); och 1,1 hos 11 splenektomerade vuxna med 

immunosuppressiv behandling (p < 0,001 jämfört med friska).  

Musher et al. [14] beskrev två splenektomerade vuxna patienter med upprepade 

episoder av IPD och som inte hade några mätbara nivåer av antikroppar efter 

vaccination med PPV23. Efter vaccination med PCV7 utvecklade båda patienterna 

höga IgG-nivåer mot de sju serotyperna mätt med ELISA. 

Stanford et al [16] studerade svaret på PCV7 hos 111 individer 4 år eller äldre med 

aspleni, varav 108 tidigare erhållit PPV23. För de sju vaccinserotyperna noterades 

IgG-nivåer på ≥ 0,35 µg/ml hos 77–97 procent före PCV7 och hos 90–99 procent 

efter PCV7. En tvåfaldig eller större titerstegring mellan serum före och efter 

PCV7 noterades hos 27–69 procent av fallen. Författarna konstaterar att 

majoriteten av individerna hade adekvata antikroppsnivåer inducerade av tidigare 

vaccination med PPV23 och att resultaten inte stöder en rutinmässig övergång från 

PPV till PCV.   

Serologiskt svar efter vaccination med PPV och PCV 

Under de senaste decennierna har ett stort antal studier utvärderat det serologiska 

svaret efter vaccination med PPV respektive PCV. Det bör dock påtalas att 

korrelation mellan nivå av kvantitativa respektive kvalitativa antikroppar och 

skydd mot infektion hos vuxna inte påvisats. 

I en systematisk översikt av Grabenstein et al. [18] om effekten av PPV23 

konstaterades att man i flertalet studier noterar kvarstående förhöjda 

antikroppsnivåer 5–10 år efter vaccination med PPV23 hos vuxna. Totalt 

identifierades 11 studier där antikroppsnivån mättes med ELISA-metodik. I två av 

dessa studier studerades också funktionen av antikropparna mätt med 

opsonofagocytos (OPA).  

Studier som jämför kliniska utfallsmått av PPV och PCV saknas. Däremot har ett 

antal studier som jämför antikroppssvaret efter vaccination med PPV och PCV 

publicerats.  

Grabenstein et al. [19] gjorde en sammanställning av studier som direkt jämför det 

immunologiska svaret av PPV23 och PCV7 hos friska vuxna och vuxna hivpositiva 
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behandlade med antiretroviral terapi. Totalt identifierades 10 studier, varav några 

mätte serologiskt svar med IgG (ELISA) och andra med OPA. Av 72 

serotypspecifika jämförelser mellan PPV och PCV, noterades 1–2 månader efter 

vaccination jämförbara antikroppsnivåer i 42 fall (58 procent) och statistiskt högre 

nivå för PCV jämfört med PPV i 30 fall (42 procent). Av 33 serotypspecifika 

jämförelser 6–12 månader efter vaccination, hade PPV och PCV jämförbara nivåer 

i 23 fall (70 procent), men signifikant högre nivå för PCV i 10 fall (30 procent). 

En amerikansk grupp [20] jämförde i en dubbelblind RCT det funktionella 

antikroppssvaret (OPA) av PCV13 och PPV23 hos patienter 60–64 år som aldrig 

tidigare vaccinerats mot pneumokocker. De fann att antikroppssvaret var 

signifikant högre efter PCV13 än efter PPV23 för 8 av 12 gemensamma serotyper 

och jämförbart för fyra serotyper. Samma grupp jämförde i en enkelblind RCT det 

funktionella antikroppssvaret (OPA) efter PCV13 och PPV23 hos patienter som var 

70 år och äldre och som erhållit PPV23 minst fem år tidigare [21]. 

Antikroppssvaret var signifikant högre efter PCV13 än efter PPV23 för 10 av 12 

gemensamma serotyper och jämförbara för 2 serotyper. 

Ridda et al. [22] randomiserade sjukhusvårdade personer 60 år eller äldre till 

vaccination med PPV23 eller PCV7 och studerade utfallet relaterat till Frailty 

Index, det vill säga skörhetsgraden hos patienterna. Kvantitativa antikroppssvaret 

(ELISA) var likvärdigt mellan PPV23 och PCV7 och var svagast hos de sköraste 

individerna. 

Dransfield et al. [23] randomiserade patienter med KOL till vaccination med 

PPV23 eller PCV7 och fann att det funktionella antikroppssvaret (OPA) mot 

PCV7-serotyper var signifikant bättre för PCV7 efter ett och två år. Man såg dock 

ingen skillnad i frekvensen av sjukhusvård, pneumoni eller akuta exacerbationer 

mellan vaccinarmarna. 

En kanadensisk grupp har i dubbelblinda randomiserade studier jämfört 

antikroppssvaren efter PPV23 och PCV7 hos immunsupprimerade patienter efter 

transplantation [24, 25]. I en studie av patienter som skulle genomgå allogen 

stamcellstransplantation vaccinerades donatorer före transplantationen och 

recipienter sex månader efter transplantationen. Man såg ett bättre antikroppssvar 

för PCV7-serotyper, mätt med ELISA, för PCV7 än för PPV23 [24].  

Patienter som genomgått levertransplantation minst tre månader tidigare 

vaccinerades med PCV7 följt av PPV23 efter åtta veckor eller placebo följt av PPV 

23 efter åtta veckor [25]. Antikroppssvaret mot PCV7-serotyper mätt med ELISA 

och OPA åtta veckor efter den andra vaccinationen var likvärdigt mellan PCV-

PPV-armen och placebo-PPV-armen.  

I en singel-blind kontrollerad studie randomiserade Tubudic et al [26] patienter 

som nyligen genomgått njurtransplantation till vaccination med PCV7 eller PPV23, 

följt av PPV23 ett år senare. Åtta veckor efter andra vaccinationen såg man ingen 

skillnad i antikroppssvar mellan PCV-PPV- och PPV-PPV-armarna mätt med 

ELISA.   
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Sammanfattning av serologiska studier 

Hos individer med intakt eller lätt sänkt immunförsvar ger vaccination med PPV23 

antikroppssvar som ofta finns kvar 5–10 år. Hos i huvudsak immunkompetenta 

individer, där serotypsspecifikt antikroppssvar på vaccination jämförts mellan en 

dos PPV och en dos PCV, inducerar PPV och PCV likvärdiga antikroppsnivåer i 

2/3 av fallen, medan PCV inducerar högre antikroppsnivåer än PPV i andra studier.  

I studier av patienter med KOL och allogen stamcellstransplantation har PCV visat 

sig inducera bättre antikroppssvar än PPV. I jämförande studier av organ-

transplanterade patienter har dock likvärdiga antikroppsnivåer av PPV och PCV 

noterats.    
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Det antal doser som bedöms 

krävas för att uppnå önskad effekt 
Den kliniska effekten av polysackaridvacciner (PPV) och konjugatvacciner (PCV) 

och det funktionella antikroppssvaret som ses vid vaccination med PPV och PCV 

diskuteras i kapitlet ”Vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och 

på sjukdomens epidemiologi”. I detta kapitel diskuteras det serologiska svaret vid 

vaccination med kombinationer av polysackaridvaccin och konjugatvaccin, 

begreppet hyporesponsivitet/immuntolerans, det antal doser som behövs för skydd 

mot invasiv pneumokocksjukdom, duration av skyddseffekt och eventuellt behov 

av boosterdoser. 

Utvärdering av skyddseffekt av vaccination 

Studier som har utvärderat effekten av det 23-valenta polysackaridvaccinet (PPV 

23) har som regel baserats på vaccinets direkta skyddseffekt mot sjukdom (vaccine 

efficacy, VE), medan utvärderingen av PCV hos riskgrupper som regel har baserats 

på immunologiskt svar. Detta svar har definierats genom mätning av 

koncentrationen av IgG-antikroppar med enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)-teknik eller antikropparnas funktionella aktivitet med opsonofagocytos 

(OPA). För att tolka det immunologiska svaret på pneumokockvaccination behövs 

dock kliniska cut-off-nivåer för ELISA- eller OPA-resultat som är korrelerade till 

skyddseffekt. En sådan cut-off-nivå för ELISA är definierad för barn, (> 0,35 

mikrog/serotyp/ml mätt med ELISA [1]), men är inte klart definierad för vuxna. 

Någon cut-off-nivå som korrelerar till skyddseffekt är inte definierad för resultat av 

antikropparnas funktionella aktivitet (OPA). 

Kombinationer av polysackaridvaccin och konjugatvaccin 

Eftersom en viss andel av invasiva pneumokockinfektioner som drabbar individer i 

riskgrupper över 2 års ålder orsakas av de 11 serotyper som är unika för PPV 23 

borde en kombination av de två vaccintyperna i serie ge en ökad täckningsgrad. Då 

polysackaridvaccin och konjugatvaccin stimulerar immunsystemet på olika sätt kan 

det också teoretiskt vara en fördel att kombinera de två vaccinerna. En kombination 

av PCV13 och PPV23 är också det som förordas i de senaste rekommendationerna 

från Advisory Committe on Immunization Practices (ACIP) i USA för alla över 65 

års ålder och för vuxna och barn över 2 års ålder med specificerade 

immunosuppressiva tillstånd, aspleni, sickelcellssjukdom, likvorläckage och 

cochleaimplantat [2-4]. ACIP rekommenderar vaccination med PCV13 följt av 

PPV23 efter 6–12 månader för personer över 65 års ålder, och för vuxna och barn 

över 2 års ålder i riskgrupper enligt ovan rekommenderas PCV13 följt av PPV23 

efter minst åtta veckor. 

Att ordningsföljden av vaccinerna har betydelse för det serologiska svaret är visat i 

flera studier. Greenberg et al [5] studerade i en välgjord randomiserad studie det 



 

56  
 

funktionella antikroppssvaret (OPA) av en andra dos pneumokockvaccin given ett 

år efter den första dosen hos 720 vuxna i åldern 60–64 år. Personer som fick 

PPV23 initialt följt av PCV13 hade lägre antikroppssvar än de som fick PCV13 

initialt följt av PPV23. En singeldos PCV13 gav ett bättre antikroppssvar för 

samtliga 13 serotyper i vaccinet än PCV13 givet ett år efter PPV23. 

Musher et al [6] randomiserade 66 patienter som nyligen genomgått 

pneumokockpneumoni till att få PPV23 följt av PCV7 sex månader senare, och 

vise versa. Patienternas medelålder var 64,3 år för PPV-PCV-gruppen och 62,7 år 

för PCV-PPV-gruppen. Sex månader efter första vaccinationen var de funktionella 

antikropparna generellt högre för de som fått PCV7 än de som fått PPV23. Efter 

andra vaccinationen gav PPV23 efter initialt PCV7 signifikant högre 

antikroppssvar än PCV7 efter initial vaccination med PPV23. 

MacIntyre et al [7] har studerat 312 sjukhusvårdade patienter 60 år eller äldre. 

Randomiserat jämfördes serologiskt svar vid vaccination med PPV23 ensamt vs 

PCV7 följt av PPV23 sex månader senare. Såväl antikroppsnivåer mätt med ELISA 

och bildade antikroppars funktionalitet (OPA) studerades 6 respektive 12 månader 

efter primovaccination. Man fann ingen slående skillnad i serologiskt svar mellan 

de två studerade vaccinerna efter första vaccinationen. Patienter vaccinerade med 

PCV 7 hade högre svar för serotyp 9V för såväl ELISA som OPA och 23F (enbart 

OPA) medan PPV23-mottagare hade högre svar för serotyp 3 (ELISA), 19F och 

19A (OPA). Efter 12 månader sågs dock högre OPA-nivåer för serotyperna 6A, 

9V, 18C och 23F i gruppen som fått PCV7 följt av PPV23. 

I en annan studie [8] vaccinerades 619 personer 50–64 år gamla med PCV13 eller 

PPV23 och revaccinerades sedan med PCV13 eller PPV23 efter fyra år. PCV13 

följt av PCV13 gav efter revaccination signifikant högre OPA-titrar för 7 av 13 

serotyper för personer 60–64 år och för 6 av 13 serotyper för personer 50–59 år 

gamla, och det serologiska svaret för de övriga serotyperna var i huvudsak inte 

signifikant lägre än efter första vaccinationen. OPA-titrar var också högre för 10 av 

13 serotyper för personer som vaccinerats med PCV13 följt av PPV23. Däremot 

gav vaccination med PPV23 följt av PPV23 efter fyra år ett signifikant sämre 

serologiskt svar för 9 av 13 serotyper än efter primovaccination. Konklusionen från 

denna studie var att initial vaccination med PCV13 ger ett immunologiskt tillstånd 

som resulterar i ett förstärkt serologiskt svar vid revaccination med såväl PCV13 

som PPV23.  

I en studie av Goldblatt [9] randomiserades friska försökspersoner 50–80 år gamla 

till vaccination med PCV7 följt av vaccination med PCV7 eller PPV23 sex 

månader senare. Administrering av PCV 7 eller PPV23 efter sex månader var lika 

immunogena och antikroppsnivåerna för de sju PCV-serotyperna efter 

revaccination var på samma nivåer som efter primovaccinationen. Även de äldre 

försökspersonerna hade ett adekvat serologiskt svar på vaccinationerna. Författarna 

konkluderar att baserat på antikroppsnivåer är effekten av en andra dos liten. I 

denna studie mättes serologiskt svar med ELISA, man studerade inte bildade 

antikroppars funktionalitet med OPA.   
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Vid sökningarna av underlag till denna rapport har det inte framkommit någon 

studie som designats för att evaluera det optimala dosintervallet vid vaccination 

med PCV13 följt av PPV23. 

Sammanfattningsvis ses en boostereffekt av antikroppssvaret mot PCV-serotyperna 

då PCV-vaccination följs av PPV-vaccination 6–12 månader senare. Då PCV ges 

efter PPV-vaccination tycks däremot en lägre antikroppsnivå erhållas jämfört med 

när PCV ges utan föregående PPV. 

Immunsupprimerade patienter 

Data för kombinationer av polysackaridvaccin och konjugatvaccin avseende 

immunogenicitet och skyddseffekt för immunsupprimerade populationer är mycket 

begränsade. Dessutom varierar graden av immundefekt mellan och inom olika 

kategorier av patienter med immundefekter vilket begränsar generaliserbarheten av 

resultat av olika studier [10]. Som tidigare beskrivits rekommenderar ACIP 

vaccination med PCV13 följt av PPV23 för immunsupprimerade vuxna [2] och 

barn [3]. För dessa patienter rekommenderas också revaccination med PPV23 fem 

år efter första dosen [2, 3]. Det saknas dock i princip data rörande effektiviteten av 

PCV-vaccination följt av PPV23 hos patienter med maligna sjukdomar. 

Enda undantaget från ovanstående rekommendationer är pneumokockvaccination 

efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Dessa patienter kan 

immunologiskt jämföras med nyfödda och rekommenderas på samma sätt som vid 

vaccination av spädbarn tre doser av PCV13 med första vaccinationen 3–6 

månader efter HSCT. Med denna regim ses antikroppskoncentrationer 13 månader 

efter transplantation som motsvarar de nivåer som uppnås hos barn efter tre doser 

konjugatvaccin [11]. Tolv månader efter HSCT ges en dos PPV23 om inte 

patienten har kronisk GVHD. Om så är fallet kan en fjärde dos PCV13 ges 12 

månader efter HSCT [10].  

Den optimala tiden för när pneumokockvaccination med PCV ska påbörjas efter 

HSCT är inte fastställd.  Vaccinationsserie med PCV7 som inleds tre månader efter 

HSCT har visats ge ett likvärdigt serologiskt svar som när vaccination påbörjas nio 

månader efter HSCT [12]. Vaccination tidigt efter HSCT innebär en minskad risk 

för IPD under den närmaste tiden efter vaccinationen, men kan medföra att 

immunsvarets duration förkortas och att man inte får samma boostereffekt vid 

senare vaccination med PPV23 jämfört med vaccination inledd längre tid efter 

HSCT [12]. 

Hyporesponsivitet/immuntolerans 

Hyporesponsivitet eller immuntolerans har definierats som en individs oförmåga 

att immunologiskt svara på boostervaccination med åtminstone detsamma, eller 

starkare immunsvar än svaret efter primovaccination [13]. Hyporesponsivitet efter 

upprepade doser pneumokockpolysackaridvaccin har setts i flera studier hos barn 

och vuxna [13, 14]. Hyporesponsivitet har också setts vid vaccination med andra 

polysackaridvacciner som meningokockvaccin grupp A och C [14].  
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Majoriteten av studier av antikroppssvar efter multipla doser av PPV har utförts på 

vuxna. De flesta av dessa studier har visat att koncentrationer av serotypspecifika 

pneumokockantikroppar efter en andra dos PPV är lägre än de som mättes efter den 

första dosen [14], men även vid revaccination med PPV ses signifikanta 

antikroppssvar [15].  Några studier har dock inte kunnat belägga denna 

hyporesponsivitet. I en äldre studie [16] inkluderades 26 vuxna individer från 

Alaska, huvudsakligen eskimåer och inuiter. Studiepersonerna, som hade kroniska 

sjukdomar med en ökad risk för invasiva pneumokockinfektioner, vaccinerades 

med två doser PPV23 med ett intervall på 6–9 år mellan den första och den andra 

dosen. I denna studie var antikroppsvaret mätt med titerstegring (fold increase) 

likformigt efter de båda vaccinationstillfällena. I studien mättes dock 

antikroppssvaret med en äldre metod, RIA (radio immunoassay). I en annan studie 

[17] vaccinerades 60 personer över 65 års ålder med PPV23 vid två tillfällen med 

ett intervall på 3–5 år. Även här sågs jämförbara antikroppsnivåer efter de båda 

vaccinationstillfällena.  Det finns inga studier av den kliniska effekten av multipla 

doser PPV23-regimer varför den kliniska relevansen av hyporesponsivitet är oklar. 

Antal doser som behövs 

Enligt produktresumén för PCV13 rekommenderas en dos på 0,5 ml för barn 2–17 

år, samt för vuxna 18 år och äldre. Behovet av en efterföljande dos är inte fastställt.  

För individer som genomgått HSCT rekommenderas fyra doser PCV13, vardera på 

0,5 ml. Den primära vaccinationsserien omfattar tre doser, med den första dosen 

given 3–6 månader efter HSCT och med ett intervall på minst en månad mellan 

doserna. En fjärde dos (booster) rekommenderas sex månader efter dos 3.   

För PCV10 omfattar produktresumén endast barn 2–5 år gamla. För dessa 

rekommenderas två doser PCV10, vardera på 0,5 ml, med ett intervall på 

åtminstone två månader mellan doserna.  

För PPV23 rekommenderas för vuxna och barn 2 år eller äldre en dos på 0,5 ml. 

Samma dos ges vid revaccination. Revaccination mindre än tre år efter 

primovaccination rekommenderas inte p.g.a. ökad risk för biverkningar. Friska 

vuxna och barn ska inte revaccineras rutinmässigt. Revaccination kan övervägas 

för personer med ökad risk för allvarliga pneumokockinfektioner som har 

vaccinerats mer än fem år tidigare eller för personer med snabbt sjunkande nivåer 

av pneumokockantikroppar. För utvalda populationer (personer med aspleni) kan 

revaccination efter tre år övervägas. För barn över 10 års ålder kan revaccination 

övervägas enligt vuxenrekommendationerna ovan. För barn 2–10 år kan 

revaccination efter tre år övervägas vid hög risk för pneumokockinfektion 

(nefrotiskt syndrom, aspleni eller sickelcellssjukdom). 

Äldre barn och vuxna 

I publicerade studier av vaccination av äldre barn och vuxna har en singeldos givits 

av såväl PPV23 som PCV7. Dosen av PCV7 har som regel varit densamma som 
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vid spädbarnsvaccination (0,5 ml), men i ett par studier har man givit högre doser 

enligt nedan. 

I en randomiserad studie av 220 personer, 70–79 år gamla, som tidigare vaccinerats 

med PPV23 gavs olika doser av PCV7: 0,1; 0,5; 1 eller 2 ml alternativt PPV23 

[18]. Man fann evidens för ett dos-respons förhållande för PCV7. Jämfört med 

PPV23 sågs signifikant högre antikroppsnivåer i PCV7-gruppen som fått 1 ml 

jämfört med PCV7-gruppen som fått 0,5 ml för fem av sju serotyper, mätt med 

ELISA. Högre antikroppsnivåer sågs också för sex av sju serotyper vid jämförelse 

mellan 1 ml PCV7 och PPV23. Liknande skillnader sågs vid en analys av 

funktionella antikroppar med OPA. Man såg dock liten, eller ingen skillnad mellan 

grupperna som givits 1 respektive 2 ml vaccin. Inte heller sågs någon skillnad 

mellan personer som vaccinerats med PPV23 och 0,5 ml PCV7.  

I en annan randomiserad studie [19] vaccinerades friska försökspersoner 70 år eller 

äldre med PCV7 och PCV9 i olika doser, från 1 dos PCV7 upp till dubbel dos 

PCV7+ dubbel dos PCV9 (2xPCV7+2xPCV9). Antikroppssvaret mättes såväl med 

ELISA som med OPA. Man såg en trend mot ett dosberoende immunsvar, dock 

inte signifikant. Lokala reaktioner var signifikant högre för dosen 

2xPCV7+2xPCV9 jämfört med PCV7, men inga behandlingsrelaterade allvarliga 

biverkningar noterades. I försöksgruppen var den funktionella antikroppsnivån 

efter 0,5 ml PCV jämförbar med de nivåer som uppmätts efter tre doser hos 

spädbarn. Detta talar enligt författarna för att en standarddos av PCV 7 kan 

inducera en skyddseffekt hos äldre som är jämförbar med den skyddseffekt som ses 

hos spädbarn som givits tre doser PCV7. 

Dubbel dos av PCV7 (1 ml) gavs i en randomiserad studie av patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL). I studien inkluderades 181 patienter varav 90 

vaccinerades med PPV23 och 91 vaccinerades med 1 ml PCV7. Medelåldern i de 

båda grupperna var 63 år (PCV7) respektive 64 år (PPV23). Det funktionella 

antikroppssvaret mättes med OPA mot PCV7-serotyper. Antikroppssvaret var 

signifikant bättre för patienter vaccinerade med PCV7 för fem av sju serotyper ett 

år efter vaccinationen och för fyra av sju serotyper två år efter vaccinationen, 

jämfört med PPV23 [20]. 
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Vaccinets säkerhet 
Läkemedelsbiverkningar klassificeras i detta kapitel som:  

 mycket vanliga (≥ 1/10);  

 vanliga (≥ 1/100, < 1/10);  

 mindre vanliga (≥ 1/1,000, < 1/100);  

 sällsynta (≥ 1/10,000, < 1/1,000);  

 mycket sällsynta (< 1/10,000); samt  

 ingen känd frekvens (kan inte uppskattas från tillgängliga data).  

Konjugatvacciner: Prevenar 13 

Detta avsnitt om säkerheten för Prevenar 13 bygger på vaccinets produktresumé 

(SPC) [1] och relevanta rapporter från EMA (European public assessment reports, 

EPAR) [2–6]. Endast avsnittet för barn 6–18 år samt vuxna 18 år och äldre är med, 

då användningen bland barn under 5 år ingår i det allmänna vaccinations-

programmet, vilket inte ingår i detta kunskapsunderlag. 

Barn och ungdomar i åldern 6–17 år 

Säkerheten av Prevenar 13 har utvärderats i kliniska studier som inkluderade 592 

barn (294 barn i åldern 5–10 år tidigare immuniserade med åtminstone en dos 

Prevenar och 298 barn i åldern 10–17 år som inte vaccinerats med ett pneumokock-

vaccin tidigare) [2]. Huvudvärk, feber, kräkningar, diarré och hudutslag 

rapporterades som ”vanliga” biverkningar. ”Mycket vanliga” biverkningar var 

minskad aptit, irritabilitet, orolig sömn och olika lokala symtom vid 

injektionsstället. 

Vuxna 18 år och äldre 

I sju kliniska studier utvärderades säkerheten av Prevenar 13 hos vuxna. Den totala 

populationen där säkerheten studerades omfattade 91 593 individer i åldern 18 till 

101 år. Prevenar 13 gavs till 48 806 vuxna: 2 616 (5,4 %) i åldern 50 till 64 år och 

45 291 (92,8 %) i åldern 65 år och äldre [1, 3, 4].   

Lokala reaktioner och systemiska händelser insamlades dagligen under 14 dagar 

efter varje vaccination i alla de kliniska studierna. I en av studierna rapporterades 

även allvarliga händelser som inträffade 28 dagar efter vaccination och i en 

subgrupp i upp till 6 månader [3].   

Biverkningar som rapporterades som ”mycket vanliga” var minskad aptit, diarré, 

frossbrytningar, trötthet, huvudvärk, hudutslag, samt olika lokala reaktioner vid 

injektionsstället. En trend mot lägre frekvens av biverkningar förknippades med 

högre ålder. Vuxna över 65 år (oavsett tidigare pneumokockvaccinationsstatus) 

rapporterade färre biverkningar än yngre vuxna, och biverkningar var generellt sett 

vanligast hos de yngsta vuxna, 18–29 år.  
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I den största studien, inkluderande 84 492 försökspersoner, med säkerhets-

uppföljning upp till 28 dagar efter vaccination rapporterades allvarliga händelser2 

hos 0,8 procent som fick PCV13 jämfört med 0,7 procent i gruppen som fick 

placebo [3]. I en subgrupp (n=2000) som följdes upp till 6 månader efter 

vaccination rapporterades allvarliga händelser hos 7 procent av vaccinerade jämfört 

med 6 procent i placebogruppen. Inga av de allvarliga händelserna bedömdes ha ett 

samband med vaccinet [4]. 

Totalt sett observerades inga signifikanta skillnader i biverkningsfrekvensen när 

Prevenar 13 gavs till vuxna som tidigare vaccinerats med PPV 23. 

I två kliniska studier utvärderades samtidig administration av PCV 13 med trivalent 

inaktiverat influensavaccin i åldersgrupperna 50-59 år respektive 65 år [5]. Av 

studiepatienterna fick 77 procent i åldersgrupperna 50–59 år och över 65 någon 

systemisk reaktion (såsom huvudvärk, frossbrytningar, minskad aptit och artralgi) 

efter Prevenar 13. För de som fick Prevenar 13 samtidigt med trivalent inaktiverat 

influensavaccin (TIV) var motsvarande siffra 86 procent. Reaktionernas 

varaktighet varierade i medeltal mellan 1 och 6 dagar. 

Särskilda patientgrupper  

Säkerhets- och immunogenicitetsdata för Prevenar 13 finns tillgängliga för ett 

begränsat antal personer med sicklecellsjukdom, hivinfektion eller som genomgått 

hematopoetisk stamcellstransplantation, men saknas för personer med andra 

specifika orsaker till immunsuppression (t.ex. vid malignitet eller nefrotiskt 

syndrom) [6].  

Barn och ungdomar med sicklecellsjukdom, hivinfektion eller som genomgått 

hematopoetisk stamcellstransplantation har likartad frekvens av biverkningar, men 

symtom som huvudvärk, kräkningar, diarré, trötthet och myalgi var vanligare i 

dessa grupper. Begränsad data har visat att 7-valent Prevenar (grundimmunisering 

om tre doser) givet till barn med sicklecellsjukdom uppvisar en liknande 

säkerhetsprofil som hos icke-högriskgrupper [1]. 

Vuxna med hivinfektion har likartad frekvens av biverkningar, men feber och 

kräkningar var mycket vanliga och illamående vanligt. Vuxna som genomgått 

hematopoetisk stamcellstransplantation har likartad frekvens av biverkningar, men 

feber och kräkningar var mycket vanliga [1]. 

Kontraindikationer 

Vaccination med Prevenar 13 är kontraindicerat i de fall överkänslighet föreligger 

mot de aktiva substanserna, mot något hjälpämne som anges i produktresumén 

                                                      

 

2 En biverkning anses allvarlig om den leder till döden, är livshotande, gör att personen behöver sjukhusvård eller 

längre vård, leder till invalidisering eller en missbildning eller bedöms vara en annan medicinsk viktig händelse. 
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(natriumklorid, bärnstenssyra, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor) eller 

mot difteritoxoid. 

Konjugatvacciner: Synflorix 

Eftersom Synflorix endast är godkänt för användning bland barn under 5 år, tas 

säkerhetsprofilen inte upp i denna kunskapsöversikt. 

Polysackaridvacciner: Pneumovax 

Detta avsnitt om säkerheten för Pneumovax bygger på vaccinets SPC [7]. En 

klinisk studie av Pneumovax primärvaccination och revaccination utfördes bland 

379 vuxna 50–64 år samt 629 vuxna äldre än 65 år. Reaktioner på injektionsstället 

för primärvaccinerade och revaccinerade var 72,8 respektive 79,6 procent hos 

personer mellan 50 och 64 år, och 52,9 respektive 79,3 procent hos personer 65 år 

eller äldre. Förekomsten av reaktioner på injektionsstället i den äldre gruppen av 

revaccinerade var jämförbar med förekomsten som observerades hos yngre 

revaccinerade. Reaktioner på injektionsstället förekom inom tre dagar efter 

vaccinationen och hade vanligtvis försvunnit vid dag fem.  

Totala förekomsten av inrapporterade systemiska biverkningar, såsom 

asteni/utmattning, myalgi och huvudvärk, var hos primärvaccinerade och 

revaccinerade 48,8 respektive 47,4 procent hos personer mellan 50 och 64 år, och 

32,1 respektive 39,1 procent hos personer 65 år eller äldre. Förekomsten av 

vaccinrelaterade systemiska biverkningar, dvs. där ett samband med vaccination 

inte kan uteslutas, hos primärvaccinerade och revaccinerade var 35,5 respektive 

37,5 procent hos personer mellan 50 och 64 år och 21,7 respektive 33,1 procent hos 

personer 65 år eller äldre. Förekomsten av systemiska och vaccinrelaterade 

systemiska biverkningar i den äldre gruppen av revaccinerade var jämförbar med 

förekomsten som observerades hos yngre revaccinerade. Symptomatisk behandling 

resulterade i de flesta fall i full återhämtning. 

Biverkningar som har rapporterats vid användning av Pneumovax i kliniska studier 

och/eller från övervakning efter introduktion på marknaden är feber, feberkramp, 

illamående, utslag, ledsmärta, anafylaktiska reaktioner, asteni, cellulit på 

injektionsstället, samt hemolytisk anemi (hos patienter som har haft andra 

hematologiska sjukdomar). Då antalet personer som vaccinerats med Pneumovax 

inte är känt går det inte att med säkerhet ange en frekvens av rapporterade 

biverkningar. 

Kontraindikationer 

Vaccination med Pneumovax är kontraindicerat i de fall överkänslighet föreligger 

mot den(de) aktiva substansen(erna) eller mot något av vaccinets hjälpämnen 

(fenol, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor). 
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Sammanfattning 

Samtliga vacciner i detta avsnitt har en positiv nytta-risk-balans i de åldersgrupper 

som diskuteras. Säkerhetsdata i olika riskgrupper är inte alltid insamlade i kliniska 

studier. Dock bör den omfattande användningen av vaccinerna också tas i 

beaktande. Prevenar 13 och Synflorix rekommenderas inom ramen för det 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Globalt har Synflorix sålts i totalt 

drygt 235 miljoner doser, Prevenar 13 i drygt 436 miljoner doser och Pneumovax i 

drygt 178 miljoner doser.  

Antalet exponerade individer för Pneumovax är sannolikt ungefär detsamma som 

antalet förskrivna doser, då endast en dos rekommenderas. För konjugatvaccinerna, 

Prenvenar 13 och Synflorix, är antalet exponerade individer svårare att uppskatta 

då olika doseringar används i olika länder.  

Inga säkerhetssignaler utreds för närvarande, och produktresuméerna speglar den 

kända säkerhetsprofilen för produkterna. 
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Vaccinets lämplighet att kombinera 

med övriga vacciner i de nationella 

vaccinationsprogrammen 
Eftersom pneumokockvaccination med konjugatvaccin av barn ingår i allmänna 

vaccinationsprogrammet tar denna sammanställning endast upp relevant 

information för barn 6 år och äldre, samt vuxna. Vaccinet Synflorix är endast 

godkänt för användning bland barn under 5 år och tas således inte upp i denna 

kunskapsöversikt. 

Prevenar 13 

Nedanstående information är hämtad från produktinformationen för Prevenar 13 

[1] och en rapport från EMA (European public assessment reports, EPAR) [2]. 

Barn och vuxna upp till 49 år 

För barn över 5 år och vuxna upp till 49 år finns inga data tillgängliga gällande 

samtidig användning av andra vacciner. 

Vuxna 50 år eller äldre 

I två studier på vuxna i åldern 50–59 år och 65 år eller äldre, visades att Prevenar 

13 kan ges samtidigt med trivalent inaktiverat influensavaccin (TIV) mot 

säsongsinfluensa. Svaret på alla tre TIV-antigenerna var jämförbart när TIV gavs 

ensamt eller samtidigt med Prevenar 13. Däremot var immunsvaret på Prevenar 13 

något lägre när det gavs samtidigt med TIV än då Prevenar 13 gavs ensamt. Dock 

syntes ingen långtidseffekt på nivåerna av cirkulerande antikroppar. Samtidig 

användning av andra vacciner har inte undersökts.  

Samtidig administrering av Prevenar 13 och PPV23 har inte studerats. I kliniska 

studier av Prevenar 13 som gavs ett år efter PPV23 var immunsvaret lägre för alla 

serotyper jämfört med då Prevenar 13 gavs till personer som inte tidigare 

vaccinerats med PPV23. Den kliniska relevansen av detta resultat är okänd. 

Pneumovax 

Nedanstående information är hämtad från produktinformationen för Pneumovax 

[3]. 

Pneumokockvaccin kan administreras samtidigt med influensavaccin förutsatt att 

olika sprutor och injektionsställen används. Pneumovax och Zostavax bör inte ges 

samtidigt eftersom samtidig användning i en klinisk prövning resulterade i 

försämrad immunogenicitet mot Zostavax. 
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Vaccinationens påverkan på  

verksamhet i landsting, kommuner 

och privata vårdgivare 
Avsnittet avser att ge en överblick över rutiner som är etablerade ute i 

verksamheterna för att erbjuda personer i riskgrupper pneumokockvaccination, 

samt ge en grund för bedömning av vad ett införande i särskilda 

vaccinationsprogrammet skulle kunna innebära för verksamheten i landsting, 

kommuner och privata vårdgivare. 

Utgångsläge 

Sedan Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker (SOSFS 

1994:26, se bilaga 2) publicerades har nya vacciner utvecklats. Detta har lett till att 

vissa landsting har kompletterat eller ersatt de allmänna råden med egna 

rekommendationer och riktlinjer. För att få en uppfattning om utgångsläget 

skickades en kort enkät till landstingens smittskyddsläkare med frågor om 

vaccinationstäckning, användande av PCV, vilka verksamheter som informerar 

respektive vaccinerar, samt om vaccination erbjuds kostnadsfritt3.  

Samtliga 21 landsting svarade, dock med stora variationer i textomfattning och hur 

frågorna uppfattades, varför resultatet ska tolkas med stor försiktighet. 

Vaccinationstäckning och användning av PCV 

Det finns stora svårigheter med att bedöma hur stor andel av riskgrupperna som 

vaccineras, eftersom det varken finns säkra data till täljare eller nämnare för att 

räkna ut en procentsats. Det vaccinationsregister som finns sedan 1 januari 2013 

omfattar endast de nationella vaccinationsprogrammen. Således registreras 

pneumokock-vaccination av barn som ges inom ramen för det allmänna 

programmet, men inte de riskgruppsvaccinationer som ges i enlighet med 

Socialstyrelsens allmänna råd. Det finns alltså inga säkra uppgifter om hur många i 

riskgrupperna som vaccineras. Dessutom saknas uppgifter om det totala antalet 

individer i riskgrupperna. Trots att antalet i vissa riskgrupper är känt, såsom 

individer över 65 år eller patienter som genomgått splenektomi, är nämnarens 

totala siffra fortfarande okänd.  

De här svårigheterna syns också i svaren från smittskyddsläkarna. Samtliga har på 

ett eller annat sätt svarat att de inte vet, även om några få nämner vad de tror. Tre 

landsting uppger att de sannolikt har låg täckning bland riskgrupper, medan två 

                                                      

 

3 Enkäten finns sparad på Folkhälsomyndigheten. 
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påpekar att de har god täckning i några av riskgrupperna, med splenektomerade 

som exempel. 

Av samma skäl är det svårt att säga något om i vilken grad PCV används vid 

vaccination av riskgrupperna. Två landsting har också kort svarat att de inte vet. 

Femton av landstingen har uppgett att det används för vissa riskgrupper, och sju av 

dem har särskilt betonat att dessa riskgrupper rekommenderas både PPV och PCV. 

Tre av landstingen har angett att PCV används ”mycket lite” i riskgrupperna och 

ett landsting att det används ”i hög grad”. 

Vilka står för information och vaccination? 

På frågan om vilka som står för information till respektive vaccination av 

riskgrupperna finns en del oklarheter i svaren. Några har t.ex. nämnt aktörer utan 

att klargöra om de står för information eller vaccination eller båda. Andra har 

beskrivit vad som görs, snarare än vem eller vilka. Trots detta är det tre aktörer 

som tydligt pekas ut som de som informerar riskgrupper om pneumokock-

vaccination; sjukhus-/specialistkliniker, primärvården/ vårdcentraler och 

landstingets smittskyddsenhet. De aktörer som anges stå för själva vaccinationerna 

är också sjukhus-/specialistkliniker och primärvården/ vårdcentraler, samt i viss 

mån vaccinationsmottagningar (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Vilka står för information till, och vaccination av, riskgrupper? 

Information om vaccination Antal*  Utförande av vaccination Antal* 

Sjukhus-/specialistkliniker 13 Sjukhus-/specialistkliniker 13 

Primärvården/vårdcentraler 11 Primärvården/vårdcentraler 11 

Smittskyddsenheten 9 Vaccinationsmottagning 3 

* Antal landsting som uppgett respektive aktör 

Kostnadsfrihet 

När det gäller huruvida riskgrupper erbjuds kostnadsfri vaccination finns flera 

lösningar – från kostnadsfrihet för alla riskgrupper till fullpris för alla riskgrupper, 

och flera varianter där emellan (se tabell 4). 

I ett par av de åtta landsting som uppgett kostnadsfrihet har man särskilt poängterat 

att det endast gäller PPV, och att patienten alltså betalar för PCV ifall det 

rekommenderas (i ett av landstingen dock till reducerad kostnad). 

I de fall vissa av riskgrupperna erbjuds kostnadsfri vaccination är det oftast den 

remitterande kliniken som står för kostnaden. 
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Tabell 4. Betalar patienter i riskgrupp för pneumokockvaccination? 

Betalning Antal*  

Kostnadsfritt 8 

Kostnadsfritt för några riskgrupper, fullpris för övriga 

(som exempel nämns bl.a. splenektomerade, stamcellstransplanterade och patienter 

som får vissa biologiska läkemedel) 

4 

Fullpris för några riskgrupper, reducerat för några, kostnadsfritt för några 1 

Reducerat pris  

(oftast betalas själva vaccinet, medan injektionen är kostnadsfri) 

4 

Fullpris 2 

Betalar  

(oklart om fullpris eller reducerat) 

2 

* Antal landsting som uppgett respektive svar 

Olikheter mellan landstingen 

Sammanfattningsvis råder avsevärda skillnader mellan landstingen i hanteringen av 

riskgruppsvaccination mot pneumokocker. Rekommendationerna kring typ av 

vaccin verkar variera, då vissa riskgrupper får PPV, andra både PPV och PCV, och 

eventuellt ges endast PCV till ytterligare andra grupper. Trots att det saknas säkra 

data kring vaccinationstäckning ger enkätsvaren en indikation om att det finns 

geografiska skillnader även där. Det är också tydligt att priset för vaccination beror 

på var man bor i landet och varierar stort. 

En tidigare studie av riktlinjer för riskgruppsvaccinationer inom barnhälsovården 

[1] har visat att det finns skillnader mellan landstingen avseende såväl vilka 

riskgrupperna är och bedömningen av vem som tillhör dessa, som var barn i 

riskgrupperna vaccineras. Tillsammans med resultaten från enkäten till 

smittskyddsläkarna är det rimligt att anta att denna heterogenitet även gäller vuxna. 

Påverkan på verksamheten vid 

ett införande i särskilt vaccinationsprogram 

De verksamheter som huvudsakligen påverkas om riskgruppsvaccination mot 

pneumokocker skulle införas i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet är 

sjukhus-/specialistkliniker, primärvården/vårdcentraler, smittskyddsläkare och 

vaccinationsmottagningar. Det är dock svårt att beräkna i vilken utsträckning 

arbetsbelastningen skulle öka. Många i riskgrupperna vaccineras troligen i 

samband med andra besök, såsom vaccination mot influensa eller kontroll av 

grundsjukdom, och vaccinationen innebär i så fall ingen större extra insats. Det bör 

dock beaktas att en eventuell rekommendation om flera vaccindoser kräver flera 

besök hos vaccinerande sjuksköterska. 

Påverkan varierar mellan landstingen 

Det finns idag stora skillnader mellan landstingen avseende kostnadsfrihet och 

troligen även gällande själva erbjudandet och i vilken utsträckning man når ut till 
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riskgrupperna med information. Ett införande i det särskilda programmet skulle 

innebära att landstingen blir tvungna att erbjuda riskgrupperna kostnadsfri 

vaccination. Sannolikt skulle detta, tillsammans med uppdaterat 

informationsmaterial, kunna leda till att fler individer i riskgrupperna vaccineras. 

Det är rimligt att anta att de landsting som idag har en lägre vaccinationstäckning 

påverkas i större utsträckning än landsting som redan idag når ut till många. 

Referenser 
1. Röjås M, Carlsson RM. En enkätstudie av riktlinjer för riktade vaccinationer mot pneumokocker, 

influensa, tuberkulos och hepatit B inom barnhälsovården. Solna: Smittskyddsinstitutet; 2008. 

Rapport 1:2008. 
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Vilka andra tillgängliga, förebyggande 

åtgärder eller behandlingar, som kan vidtas 

eller ges som alternativ till vaccination i ett 

nationellt vaccinationsprogram 
Utöver vaccination kan pneumokocksjukdom förhindras genom fyra principiellt 

olika åtgärder bland riskgrupperna: optimering av grundsjukdom, substitution av 

immunglobuliner, profylaktisk antibiotikabehandling, samt livsstilsförändringar. 

Kapitlet diskuterar hur dessa åtgärder kan minska risken för insjuknande i IPD, 

CAP och luftvägsinfektioner. 

Optimering av grundsjukdom 

Som redogjorts för i avsnittet om målgrupper är risken för IPD relaterad till graden 

av immunsuppression. För patienter med grundsjukdomar som medför immun-

suppression leder optimerad behandling av grundsjukdomen och minskad grad av 

immunsuppression som regel till minskad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. 

Ett tydligt exempel på detta är risken för pneumokocksjukdom vid hivinfektion, 

som minskas betydligt när hivinfektionen blir kontrollerad. I en spansk studie av 

Grau et al [1] var incidensen av pneumokockbakteriemi 24 episoder per 1000 

personår före (1986–1996) och 8,2 episoder per 1000 personår efter (1997–2002) 

introduktionen av antiretroviral behandling (ART) mot hiv. I en nyligen publicerad 

dansk studie såg man att risken för bakteremisk pneumokockinfektion minskade 

med stigande CD4-nivå [2], från en justerad relativ risk (RR) för IPD på 7,42 (CI 

6,87–8,02) vid CD4-nivå < 100 celler/µl till RR 1,29 (CI 1,21–1,37) vid CD4-nivå 

350–499 celler/µl. 

Substitution av immunglobuliner 

Patienter med sjukdomar och tillstånd med låga nivåer av vissa subklasser av 

immunglobulin (Ig) G har förhöjd risk att utveckla nedre luftvägsinfektioner och 

pneumoni. I en retrospektiv svensk multicenterstudie av patienter med upprepade 

luftvägsinfektioner och IgG-subklassbrist, studerade Olinder-Nielsen och 

medarbetare [3] effekten av kontinuerlig substitution med immunglobulin, i 

majoriteten av fallen givet subkutant. Man fokuserade på 132 patienter som före 

behandlingen hade haft minst fyra antibiotikakrävande luftvägsinfektioner per år. 

Med Ig-substitution reducerades antalet behandlingskrävande luftvägsinfektioner 

med 3,46 ± 2,62 (medelvärde ± standard deviation) hos 74 patienter med kronisk 

lungsjukdom, och med 3,43 ± 2,62 hos 58 patienter utan kronisk lungsjukdom.    
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Profylaktisk antibiotikabehandling 

Antibiotikabehandling som profylax mot pneumokocksjukdom har bäst studerats 

hos barn med sickelcellssjukdom. I en välgjord systematisk översikt fann Hirst och 

Owusu-Ofori [4] tre studier, i vilka man randomiserat barn med homozygot 

sickelcellssjukdom till antibiotika eller placebo. Profylaktisk antibiotika minskade 

insjuknande i pneumokocksjukdom, OR 0,37 (CI 0,16–0,86). 

Individer med anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte har förhöjd risk för 

IPD. I internationella riktlinjer rekommenderas profylaktisk antibiotikabehandling, 

i första hand penicillin, framför allt till barn under 5 år med aspleni. Dessutom 

föreslås att man överväger profylaktisk antibiotikabehandling under de första 1–2 

åren efter splenektomi för äldre barn och vuxna [5]. Livslång antibiotikabehandling 

har föreslagits för individer med aspleni som överlevt en episod av 

postsplenektomisepsis [5], som har hög risk för IPD men inte svarat serologiskt på 

pneumokockvaccination, eller som har underliggande hematologisk malignitet och 

pågående immunsuppression [6]. Stödet för dessa rekommendationer är dock 

bristfälligt och risken för att detta bruk kan leda till antibiotikaresistens hos 

bakterier betonas. 

Livsstilsfaktorer 

I en systematisk översikt av Torres et al. [7] studerades olika riskfaktorer för CAP 

bland vuxna i Europa. Livsstilsfaktorer var studerade i 12 fallkontrollstudier. Bland 

livsstilsfaktorerna var rökning tydligast korrelerad till risk för CAP: nuvarande 

rökare OR mellan 1,37 (CI 1,14–1,64) och 1,81 (CI 1,53–2,15) och tidigare rökare 

OR mellan 1,34 (CI 1,11–1,62) och 1,40 (CI 1,17–1,68) jämfört med icke-rökare. 

Jämfört med individer som inte konsumerar alkohol, hade individer med 

alkoholkonsumtion > 80 g/d ökad risk för CAP, OR 2,34 (CI 1,13–4,85). Undervikt 

var också associerat med CAP, OR mellan 1,04 (CI 0,57–1,89) och 2,20 (CI 1,57–

3,09). I den systematiska översikten kunde man inte se någon koppling mellan 

övervikt och risk för CAP. 

Trångboddhet är en tydlig riskfaktor för CAP. I en populationsbaserad fall-kontroll 

studie av Almirall et al. [8] var att leva i hushåll med >10 personer associerat med 

mer CAP. I samma studie var regelbunden kontakt med barn också associerat med 

mer CAP.   

I en systematisk översikt av Cruickshank et al [9] studerades evidensen för rökning 

respektive alkoholintag som oberoende riskfaktor för IPD. Analysen baserades på 

sju observationsstudier. Eftersom studiernas design var mycket heterogen gjordes 

inte något försök till metaanalys. Av sex studier som studerade rökningens 

betydelse för IPD noterades en signifikant ökad risk jämfört med icke-rökare i fem 

studier, OR mellan 2,2 (CI 1,7–3,0) och 4,1 (CI 2,4–7,3). I sex studier studerades 

betydelsen av alkoholintag för IPD genom att jämföra ökat eller kraftigt ökat 

alkoholintag med mindre eller inget alkoholintag. I fyra av studierna noterades en 

signifikant ökad risk relaterat till alkoholintag, OR mellan 2,9 (CI 1,5–5,4) och 

11,4 (CI 5,4–21,9). En studie fann minskad risk för IPD vid måttligt alkoholintag, 
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OR 0,7 (CI 0,5–1,0) jämfört med inget alkoholintag. Sammantaget visar dessa 

observationella data att rökning och alkoholmissbruk kan öka risken för IPD, men 

storleksordningen av denna riskökning är oklar. 

Livsstilsfaktorer som visat sig ökar risken för CAP och/eller IPD är således 

rökning, högt alkoholintag, trångboddhet, och undervikt. Förändringar av dessa 

livsstilsfaktorer kan troligen leda till minskad risk för CAP och IPD. 
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Allmänhetens möjlighet att acceptera 

vaccinet och dess påverkan på attityder till 

vaccinationer generellt 
Vaccin mot pneumokocker har funnits sedan slutet av 1970-talet, men det var först 

år 2000, när konjugatvaccinerna introducerades, som även spädbarn kunde 

vaccineras och vaccinet blev mer allmänt känt. Pneumokockvaccination infördes i 

det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 och ses därför troligen som ett relativt 

nytt vaccin i mångas ögon, även om riskgruppsvaccination har rekommenderats 

sedan 1994 (med polysackaridvaccin). 

Vaccinet har således endast funnits i det allmänna vaccinationsprogrammet under 

fem år, men om man ser till vaccinationsstatistiken från BVC för 2014 var 97,5 

procent av 2-åringarna vaccinerade med tre doser pneumokockvaccin [1]. Det tyder 

på en hög acceptans bland småbarnsföräldrar i allmänhet och det är inte troligt att 

föräldrar till riskgruppsbarn skulle avvika och ha en lägre acceptans. Vid en 

fokusgrupps- och enkätstudie bland föräldrar som Socialstyrelsen lät genomföra 

2014 framkom att förtroendet för det nationella vaccinationsprogrammet generellt 

sett är högt och att det kan bidra till acceptansen för vaccinationer som inkluderas 

[2]. När det gäller vuxna i olika riskgrupper har alltså vaccination med 

polysackaridvaccin rekommenderats i 20 år. Det finns dock inte någon statistik 

över hur stor andel som har låtit vaccinera sig.  

Till skillnad från influensavaccin behöver inte vaccinationen upprepas varje år, 

men det är ännu inte klarlagt om flera doser behövs och med vilket intervall de i så 

fall rekommenderas. Om sådana oklarheter inte tydligt kan besvaras framöver, 

skulle det möjligtvis kunna påverka människors förtroende för vaccinationen. 

Något som ytterligare skulle kunna påverka acceptansen är uppgifter om att 

eventuella biverkningar upplevs som mer besvärande efter en eventuell 

påfyllnadsdos än efter den första dosen.  

Det är möjligt att vissa riskgrupper, t.ex. personer över 65 år utan särskild sjukdom, 

anser att de inte behöver vaccination mot vare sig pneumokocker eller influensa, 

eftersom de känner sig friska och starka. Till skillnad från influensavaccin har det 

dock inte cirkulerat några särskilda uppgifter om biverkningar från detta vaccin i 

sociala medier som kan tänkas påverka allmänhetens förtroende.  

Sammanfattningsvis skulle införandet av ett särskilt vaccinationsprogram mot 

pneumokocker troligtvis mötas av hög acceptans bland de flesta av de tänkta 

målgrupperna och inte påverka den generella attityden till vaccinationer negativt. 

Detta förutsatt att målgrupperna får ett underlag för sitt beslut och svar på sina 

frågor, i mötet med hälso- och sjukvård och myndigheter. 
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Behovet av informationsinsatser i 

förhållande till allmänheten 

och vårdgivare och kostnaden för dessa 

Kommunikationsutmaningar 

Varje förändring av de nationella vaccinationsprogrammen behöver förklaras och 

motiveras och kan väcka frågor om vaccinationer i allmänhet [1]. Det kräver dels 

planerade kommunikationsinsatser, dels en beredskap hos ansvariga aktörer att 

kommunicera om de frågor som kan uppstå.   

I detta sammanhang är de nationella myndigheternas roll att erbjuda förutsättningar 

för en likvärdig kommunikation och att stödja kommuner och landsting i deras 

arbete med att nå målgrupperna med erbjudandet om vaccination mot 

pneumokocker.  

En kommunikationsutmaning är att tillhandahålla relevant information digitalt i 

många olika kanaler. Ytterligare en är att stödja vårdpersonal med fakta och 

underlag för att informera om vaccinationerna på ett individanpassat sätt. Dessa 

utmaningar är generella för vaccinationsprogrammen. 

Nationell information 

I dagsläget, med allmänna råd om vaccination av vissa angivna riskgrupper, finns 

ett informationsmaterial tillgängligt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Ett 

faktablad är framtaget, vilket främst är avsett att användas av personal på 

barnavårdscentraler (BVC) som information till föräldrar i de fall deras barn tillhör 

en riskgrupp. Bladet är också översatt till flera språk. I tillägg finns information om 

riskgruppsvaccination av barn även i en broschyr riktad till föräldrar och en bok 

med fördjupad information avsedd för personal inom BVC och elevhälsan. För 

närvarande finns inget särskilt informationsmaterial som riktar sig mot vuxna i 

olika riskgrupper. 

Vid ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker måste 

nuvarande informationsmaterial, inklusive språkversioner, revideras. Därutöver 

behöver ett särskilt informationsmaterial riktat till vuxna i olika målgrupper tas 

fram. Även informationen riktad till den vårdpersonal som vaccinerar behöver 

uppdateras, eftersom rekommendationerna om kombination av olika vaccintyper 

och dosering kommer att uppdateras. Informationsinsatser till yrkesgrupper inom 

vården kommer också att behövas, om att vaccinationerna ska rapporteras till det 

nationella vaccinationsregistret. 

Det informationsmaterial som idag finns i tryck behöver, utöver att publiceras som 

PDF-filer, digitaliseras på ett sätt som gör det möjligt för flera aktörer att 

återanvända informationen och för målgrupperna att ta den till sig genom läsplattor 

och mobiltelefoner. 



 

78  
 

Sammanfattning 

Behovet av nationella kommunikationsinsatser, och kostnaderna för dem, är 

beroende av de mål som sätts upp för vaccinationerna och för kommunikationen 

som ska stödja dem.  

Kostnaden för att till innehåll och form revidera nuvarande informationsmaterial på 

myndighetsnivå, att komplettera med nytt material och att i vissa delar komplettera 

med nytt material beräknas till 1,3 miljoner kronor. Därutöver tillkommer 

övergripande kostnader inom ramen för kommunikationsarbetet med 

vaccinationsprogrammen, såsom:   

 undersökning av kunskap och attityder bland målgrupper 

 webbanpassning av informationsmaterial 

 information om användning av det nationella vaccinationsregistret  

 webbinarier riktade till berörd hälso- och sjukvårdspersonal  

 övriga kommunikationsinsatser riktade till berörd hälso- och 

sjukvårdspersonal och allmänhet, t.ex. i samband med 

hälsoundersökningar av migranter. 

Referenser 
1. Vaccinationer och vaccinationsprogram. Kunskap, attityder och informationsbehov. Undersökning 

genomförd av Ipsos Public Affairs. Socialstyrelsen, 2014. 
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Möjligheterna till uppföljning av 

vaccinationens effekter i de tio ovan 

nämnda punkterna samt statens 

beräknade kostnader för uppföljning 
Uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder är centrala delar för nationella 

vaccinationsprogram, liksom i allt framgångsrikt preventionsarbete. Huvudsyftet 

med uppföljningen är att på kort och lång sikt verifiera att nationella 

vaccinationsprogram uppfyller de mål och förväntningar som finns, såväl på 

programmens effekt och säkerhet som på deras genomförande. Uppföljningen ger 

en grund för långsiktiga prognoser och underlag för att kunna fatta väl 

underbyggda beslut om vaccinationsprogrammet. Den kan visa om de enskilda 

vaccinationerna för sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet behöver 

revideras eller om programmet som helhet behöver förändras för att uppnå de 

uppsatta målen. I Socialstyrelsens rapport om uppföljning av nationella 

vaccinationsprogram presenteras en ram för vilken uppföljning som bör ske av de 

vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram [1]. 

Folkhälsomyndighetens övervakning av vaccinationsprogrammet har sin 

utgångspunkt i de sjukdomar som man genom vaccination vill utrota, eliminera 

eller kontrollera. Säkerhetsövervakningen av vaccinerna är däremot 

produktorienterad, dvs. den är beroende av vilken säkerhetsprofil respektive vaccin 

har, och bedrivs av flera aktörer. Det företag som har fått sitt vaccin godkänt för 

försäljning har huvudansvaret för produkten, vilket även inkluderar ansvar för 

säkerhetsuppföljningen. EU:s medlemsländers nationella läkemedelsmyndigheter, 

inklusive Läkemedelsverket, ansvarar tillsammans med EU-kommissionen och 

Europeiska läkemedelsverket (EMA) för godkännande, säkerhetsövervakning och 

tillsyn av läkemedel och vaccin i Europa.  

Läkemedelsverkets löpande arbete med övervakning av vaccinsäkerhet baseras på 

data från bl.a. biverkningsrapporter och annan säkerhetsinformation, t.ex. 

företagens obligatoriska periodiska säkerhetsrapporter som innehåller vetenskaplig 

litteraturdata inklusive resultat från epidemiologiska och andra studier. Arbetet 

med säkerhetsövervakning har beskrivits mer utförligt i samband med dåvarande 

Smittskyddsinstitutets regeringsuppdrag från 2013 om vaccinuppföljning [2]. 

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport med förslag på en nationell 

uppföljningsplan för ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker [3]. 

Ungefärliga kostnader för uppföljningen har beräknats. En detaljerad 

uppföljningsplan kommer att tas fram om vaccinationen införs i det särskilda 

nationella vaccinationsprogrammet. Detta avsnitt är en sammanfattning av 

Folkhälsomyndighetens rapport. 
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Övervakning av pneumokocker 

Syftet med pneumokockvaccination är att förebygga allvarlig sjukdom hos 

personer med ökad risk för sjuklighet och dödlighet orsakad av 

pneumokockinfektioner.  Socialstyrelsens allmänna råd om pneumokock-

vaccination (polysackaridvaccin) av definierade riskgrupper har funnits sedan 

1994. År 2009 infördes allmän barnvaccination med konjugerat pneumokockvaccin 

mot pneumokocksjukdom. 

Invasiv pneumokocksjukdom är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige sedan 

2004. Tidigare, från 1988 till 2004, har det funnits en frivillig rapportering till 

dåvarande SMI av invasiva pneumokockisolat från landets mikrobiologiska 

laboratorier. Mikrobiologisk typning har sedan 2006 utförts på alla invasiva 

pneumokockisolat som skickats in till tidigare SMI, nuvarande 

Folkhälsomyndigheten.  

Folkhälsomyndigheten utgår från att alla vaccinationer inom de definierade 

riskgrupperna kommer att registreras i det nationella vaccinationsregistret. Planen 

har utarbetats utifrån att riskgrupperna som idag rekommenderas vaccination 

kommer att vara desamma efter införande i nationella vaccinationsprogram. Om 

pneumokockvaccination av riskgrupper förs in i ett nationellt särskilt 

vaccinationsprogram kan programmet följas upp på följande sätt: 

Vaccinationstäckning 

Antalet vaccinerade kommer att följas genom det nationella vaccinationsregistret. 

På grund av avsaknad av nämnardata för de flesta riskgrupper kan 

vaccinationstäckning följas löpande enbart bland personer som fyller 65 år efter 

införandet av riskgruppsvaccination mot pneumokocker i det nationella 

vaccinationsprogrammet. Riktade studier behövs för uppföljning av 

vaccinationstäckning i andra riskgrupper. Vaccinationstäckning bland vissa 

medicinska riskgrupper (splenektomerade, patienter med hematologisk cancer) kan 

följas periodiskt genom sambearbetning av data från patientregistret och 

vaccinationsregistret. 

Sjukdomsförekomst 

Invasiv pneumokocksjukdom är anmälningspliktig sjukdom, sjukdomsförekomsten 

och mortaliteten följs i hela befolkningen. Vaccinationsuppgifter kontrolleras för 

fall där sjukdomen orsakats av serotyper som ingår i något av rekommenderade 

vacciner. Registerstudier behövs för att följa förekomsten av pneumoni samt 

mortaliteten i sjukdomen. 

Mikrobiologisk epidemiologi 

Befintliga pneumokockvacciner ger skydd mot 13 respektive 23 av totalt över 93 

kända serotyper av pneumokocker och därför är serotypning av alla 

pneumokockstammar som har orsakat IPD-fall en viktig del av vaccin-
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uppföljningen. Insamling och serotypning av alla invasiva S.pneumoniae-isolat 

pågår redan som en del av uppföljning av allmän barnvaccination mot 

pneumokocker. 

Attitydundersökningar 

Attityder kan undersökas om vaccinationstäckningen visar sig vara låg bland 

personer över 65 år (riskgruppen som går att identifiera och nå). Detta har ej 

kostnadsberäknats.  

Kostnad 

Totalkostnaden för uppföljningen av introduktion av pneumokockvaccin i särskilda 

programmet innebär en ökad kostnad på 85 000 kronor per år enligt kostnadsläge 

2015. Utöver det behövs en extra informationsinsats gällande rapportering till 

vaccinationsregistret under första året med en kostnad runt 145 000 kronor. 

Referenser 
1. Socialstyrelsen (2014). Uppföljning av nationella vaccinationsprogram – omfattning och uppskattad 

kostnad. Stockholm: Socialstyrelsen. 

2. Smittskyddsinstitutet (2013). Vaccinuppföljning – regeringsuppdrag 2013. Solna: 

Smittskyddsinstitutet. 

3. Folkhälsomyndigheten (2015).  Förslag till uppföljningsplan för det särskilda nationella 

vaccinationsprogrammet mot pneumokocker. Solna: Folkhälsomyndigheten. 
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Medicinetiska 

och humanitära överväganden 
I detta avsnitt presenteras etiska överväganden relaterade till ett införande av ett 

särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker. Resonemanget baseras på 

tidigare kapitel i detta kunskapsunderlag och texten har tagits fram med stöd av 

SBU:s vägledning för att identifiera etiska frågor i hälso- och sjukvården [1]. 

Vaccinationens påverkan på hälsan 

Till skillnad från många andra åtgärder som erbjuds inom sjukvården är 

vaccinationer en förebyggande åtgärd med syfte att förhindra ett insjuknande. En 

övergripande etisk fråga man måste ställa sig vid överväganden om ett eventuellt 

införande av vaccination i nationella program, är om nyttan bedöms vara större än 

riskerna. Avstår man från vaccination riskerar man att drabbas av sjukdom. Att 

vaccinera sig innebär å andra sidan en risk för biverkningar, trots att det inte är 

säkert att man skulle ha fått sjukdomen om man inte hade vaccinerat sig. Detta gör 

det extra viktigt att vacciner är både effektiva och säkra. 

Pneumokocker kan orsaka en rad olika sjukdomstillstånd, inklusive de allvarliga 

formerna IPD och pneumoni, med risk för sekvele eller död. Störst risk att drabbas 

av allvarlig sjukdom löper äldre åldersgrupper och personer tillhörande vissa 

medicinska riskgrupper.  

De vacciner som finns att tillgå innebär väldigt små risker; de anses säkra och ger 

relativt lindriga biverkningar. Pneumokockvaccinerna ger skydd i varierande grad 

hos olika individer och mot olika typer av pneumokockinfektioner. Det blir således 

viktigt vilken eller vilka sorters vaccin som rekommenderas till viken grupp, och i 

vilket syfte. Sådana ställningstaganden är idag svåra, eftersom det råder viss brist 

på vetenskapliga underlag på området. Man bör även ta i beaktande att vaccination 

till viss del minskar bärarskap och vidare spridning. Den pneumokockvaccination 

av barn som sedan några år ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet minskar 

på detta sätt äldres risk för allvarlig sjukdom. 

Förenlighet med etiska värden 

Vid ett eventuellt införande av pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinations-

program riktar sig det kostnadsfria erbjudandet till personer som bedöms löpa 

störst risk att drabbas av svår sjukdom. Idag erbjuds vaccination mot 

pneumokocker till riskgrupper enligt allmänna råd från Socialstyrelsen. Det innebär 

i praktiken att vissa landsting erbjuder riskgrupper kostnadsfri vaccination, medan 

man i andra landsting får betala för vaccinationen. Vid ett införande i särskilt 

vaccinationsprogram blir landstingen tvungna att erbjuda vaccination kostnadsfritt, 

vilket skulle innebära en mer jämlik vård i landet. Däremot påverkas inte hur väl 

man når ut med information till riskgrupperna.  
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Lite förenklat utgörs riskgrupperna huvudsakligen av äldre personer och personer 

med nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar. Det kan vara svårt att bedöma 

var gränserna går för en viss riskgrupp och när en person ska inkluderas i den eller 

inte. Hur svår astma ska man ha för att anses tillhöra riskgrupp? Och vilka 

diagnoser ska räknas till gruppen hjärtsjukdomar? De flesta riskgrupper är 

dessutom heterogena, och den individuella situationen spelar stor roll. Ett exempel 

är åldersgruppen 65 år och äldre, där det allmänna hälsotillståndet naturligtvis kan 

variera individer emellan. 

I samband med erbjudande om vaccination av de barn som tillhör en riskgrupp 

väcks frågor om autonomi och eget ställningstagande – en generell etisk aspekt 

avseende ingrepp som gäller barn. Man utgår från att vårdnadshavarna agerar för 

barnets bästa. De behöver dock tydlig information anpassad för den individuella 

situationen för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vaccination.  

Etiska implikationer 

på sjukvårdens resurser och organisation 

Troligen vaccineras många av personer som tillhör vissa medicinska riskgrupper 

redan idag, främst via de specialistkliniker de normalt vänder sig till. Personer över 

65 år vaccineras i viss utsträckning idag, oftast på vårdcentraler. Detta innebär att 

resurser och organisation till stor del redan finns tillgängliga i alla landsting. 

Således skulle införandet av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker 

sannolikt inte ha någon större påverkan på resursfördelning, eller innebära att 

annan vård skulle få mindre utrymme.  

Genomförande av vaccinationsprogram bygger alltid på god förankring och 

förståelse inom vårdprofessionen. Vid ett införande av pneumokockvaccination till 

riskgrupper i särskilt program blir det viktigt att tydligt informera personalen om 

det nya programmet. 

Långsiktiga etiska konsekvenser 

Liksom vid andra sorters vaccinationer är det troligt att vaccination mot 

pneumokocker medför förändringar i pneumokockepidemiologin. Det är viktigt att 

följa utvecklingen av serotyperna och omfattningen av serotype replacement. 

Förändringar i pneumokockepidemiologin kan ändra förutsättningarna så att beslut 

om vilka grupper som ingår i ett särskilt program kan behöva omprövas. 

Sammanfattning 

Argument för ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker: 

 Möjligheten att skydda de personer som riskerar allvarlig eller livshotande 

sjukdom om de smittas, dvs. personer inom vissa riskgrupper.  

 Nyttan av att vaccinera överväger tydligt riskerna. 
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 Redan idag vaccineras en stor del av riskgrupperna, varför införandet av ett 

särskilt vaccinationsprogram sannolikt inte skulle påverka resurserna negativt 

för andra åtgärder inom sjukvården. 

 Acceptansen för vaccination mot pneumokocker i särskilda riskgrupper 

bedöms vara hög och ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram torde 

därför inte påverka allmänhetens förtroende för de nationella 

vaccinationsprogrammen. 

Argument emot ett särskilt vaccinationsprogram: 

 Kunskapsluckor kring vaccinationens effekt, framför allt i de grupper som är i 

störst behov av skydd mot svår pneumokocksjukdom.  

 Svårigheten att förutse vaccinationens långsiktiga effekter på grund av 

förändringar i serotypsepidemiologin och serotype replacement.  

Referenser 
1. SBU. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården. En vägledning för att identifiera 

relevanta etiska frågor. Stockholm: SBU; 2014. 
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Bilaga 1. Sakkunniggruppens bedömning 

Sakkunnigas uppdrag 

Med föreliggande kunskapsunderlag som grund har en grupp sakkunniga inom 

ämnet haft i uppgift att bedöma om pneumokockvaccination till riskgrupper bör 

ingå som ett särskilt vaccinationsprogram. De hade även möjlighet att komplettera 

kunskapsunderlaget med referenser som de ansåg relevanta. Nämnas bör att den 

hälsoekonomiska analys som de sakkunniga då hade tillgång till var ett utkast 

genomfört av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE). Därefter har den 

hälsoekonomiska analysen omarbetats av Folkhälsomyndigheten. 

Nedan följer en sammanfattning från de sakkunnigas möte som hölls den 9 mars 

2015 på Socialstyrelsen. Gruppens bedömning är rådgivande för 

Folkhälsomyndigheten som sedan gör sin bedömning och tar fram ett förslag till 

regeringen gällande eventuellt införande av vaccinationen som ett särskilt 

vaccinationsprogram. 

Sammanfattning av sakkunniggruppens bedömning 

Sakkunniggruppen anser att pneumokockvaccination bör införas i ett särskilt 

nationellt vaccinationsprogram. Den viktigaste anledningen till denna bedömning 

ansågs vara skyddet för den enskilda individen mot svår sjukdom som kan leda till 

död eller bestående men. Trots att det finns vissa oklarheter kring skyddseffekten 

av pneumokockvaccination så menar de sakkunniga att man vet tillräckligt för att 

säga att det minskar risken för både pneumoni och IPD. Ett införande i ett särskilt 

program skulle också främja jämlik vård mellan landstingen, då det innebär att 

landstingens vaccinationspolicy likriktas. Det skulle även ge bättre möjligheter till 

uppföljning genom vaccinationsregistret, vilket delvis är ett etiskt argument för 

införande i ett särskilt vaccinationsprogram. 

För de grupper som av medicinska skäl löper högre risk att drabbas av svår 

sjukdom är det motiverat med ett införande i särskilt program, inte minst av 

humanitära och etiska skäl, ansåg de sakkunniga. Dock rådde tveksamhet om 

”friska personer 65 år och äldre” bör inkluderas som riskgrupp i ett särskilt 

program. Majoriteten av de sakkunniga ansåg ändå att även denna riskgrupp bör 

inkluderas, eftersom risken för pneumokocksjukdom ökar kraftigt efter 65 års 

ålder. 

Trots att ett införande i särskilt program skulle innebära en ökad belastning på 

vissa aktörer inom hälso- och sjukvården är en stor del av logistiken redan på plats, 

eftersom riskgrupper rekommenderas pneumokockvaccination sedan flera år.  

Sakkunniggruppen betonade vikten av kontinuerlig utvärdering och att omprövning 

av pneumokockvaccination till riskgrupper bör ske med fasta tidsintervall. 
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Kompletterande referenser till kunskapsunderlaget 

Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda 

individer  

Sakkunniggruppen betonade att det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att 

hända med vaccinationstäckningen och fördelningen av pneumokockserotyper 

bland sjukdomsfall framöver, och att den bedömning som gjorts bör omprövas 

inom en viss tid. Stöd för detta finns exempelvis i en artikel från Norge, som visar 

att om de serotyper som ingår i vaccinerna blir mer ovanligt förekommande bland 

sjukdomsfallen, behöver fler personer vaccineras för att förhindra ett fall av IPD 

[1]. 

Det antal doser som krävs för att uppnå önskad effekt 

Sakkunniggruppen konstaterade att den optimala doseringen vid pneumokock-

vaccinering inte är känd, vilket också framkommer i kunskapsunderlaget. De 

kompletterar underlaget med en artikel med immunologiska data som talar för att 

man efter primär vaccination med PCV kan få ett ökat antikroppssvar, s.k. 

boostereffekt, genom vaccination med PPV [2]. 

Vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och 

intäkter i staten, kommunerna och landstingen 

Sakkunniggruppen ansåg att den hälsoekonomiska modell som använts i analysen 

av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) var komplicerad och att 

underlaget var svårläst. Man påpekade även att man såg vissa motsägelsefulla 

resultat vid jämförelser med andra studier som gjorts [1, 3-6]. 
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childhoodvaccination: Public health insights from a Norwegian statisticalprediction study. 
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2. Caya, CA, Boikos, C, Desai, S, Quach, C. Dosing regimen of the 23-valent pneumococcal 

vaccination: a systematic review. Vaccine. 2015; 33(11):1302-12. 

3. Chen, J, O'Brien, MA, Yang, HK, Grabenstein, JD, Dasbach, EJ. Cost-effectiveness of pneumococcal 

vaccines for adults in the United States. Advances in therapy. 2014; 31(4):392-409. 

4. Jiang, Y, Gauthier, A, Annemans, L, van der Linden, M, Nicolas-Spony, L, Bresse, X. A public health 

and budget impact analysis of vaccinating at-risk adults and the elderly against pneumococcal 

diseases in Germany. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research. 2012; 

12(5):631-43. 

5. Jiang, Y, Gauthier, A, Keeping, S, Carroll, S. A public health and budget impact analysis of 

vaccinating the elderly and at-risk adults with the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 

or 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in the UK. Expert review of pharmacoeconomics & 

outcomes research. 2014; 14(6):901-11. 

6. Smith, KJ, Wateska, AR, Nowalk, MP, Raymund, M, Nuorti, JP, Zimmerman, RK. Cost-effectiveness 

of adult vaccination strategies using pneumococcal conjugate vaccine compared with 

pneumococcal polysaccharide vaccine. Jama. 2012; 307(8):804-12. 
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Bilaga 2. Projektorganisation 

Expertgrupp  

Jonas Hedlund, Docent, Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Solna 

Christer Mehle, Överläkare, Med Dr, Infektionskliniken, Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå 

Pontus Naucler, MD, PhD, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Solna, samt Institutionen för medicin, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska 

Institutet, Solna 

Kristoffer Strålin, Docent, Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge 

Expertgruppen har ansvarat för följande avsnitt: 

 Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda 

individer 

 De målgrupper som ska erbjudas vaccination 

 Vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens 

epidemiologi 

 Det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt 

 Vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan 

vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt 

vaccinationsprogram 

Sakkunniggrupp 

Nina Knutsson, Verksamhetsutvecklare, BHV, Central barnhälsovård, Fyrbodal  

Per Ljungman, Professor, Överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska 

Universitetssjukhuset 

Percy Nilsson Wimar, Överläkare, VO Barnmedicin, Skånes Universitetssjukvård  

Birger Trollfors, Professor, Överläkare, Barnmedicin, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset-Östra  

Christine Wennerås, Professor, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och Sektionen för 

hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Åke Örtqvist, Docent vid Karolinska Institutet, Smittskyddsläkare, Stockholms 

läns landsting 

Sakkunniggruppen har medverkat i den inledande planeringen av föreliggande 

kunskapsunderlag, samt konsulterats i vissa frågor under arbetets gång. Gruppen 



 

88  
 

har även haft i uppgift att göra en bedömning av om pneumokockvaccination av 

riskgrupper bör ingå som ett särskilt vaccinationsprogram (se bilaga 1). 

Socialstyrelsen 

Hanna Lobosco, projektledare  

Anders Burholm, informatör 

Kristina Careborg, projektadministratör 

Tina Chavoshi, utredare 

Madelene Danielsson Persson, informatör 

Helena Domeij, utredare 

Edith Orem, informationsspecialist 

Socialstyrelsen har ansvarat för följande avsnitt: 

 vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och hos privata 

vårdgivare, 

 allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder 

till vaccinationer generellt, 

 behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare 

och kostnaden för dessa insatser, samt  

 medicinetiska och humanitära överväganden. 

Folkhälsomyndigheten  

Tiia Lepp, epidemiolog 

Folkhälsomyndigheten har ansvarat för underlag till avsnittet om möjligheterna till 

uppföljning av vaccinationens effekter och statens beräknade kostnader för sådan 

uppföljning. 

Läkemedelsverket  

Charlotta Bergquist, Klinisk utredare, senior expert 

Rebecca Chandler, klinisk utredare 

Läkemedelsverket har tagit fram underlag till avsnitten om vaccinets säkerhet och 

om vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner. 
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Bilaga 3. Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 1994:26) om vaccination mot 

pneumokocker 

Bakgrund 

Allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker (Streptococcus pneumniae) 

förekommer i alla åldrar, men är vanligast i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. 

Trots att penicillinbehandling finns att tillgå är dödligheten i invasiva 

pneumokockinfektioner som meningit, septikemi och pneumoni fortfarande hög. 

Sedan mitten av 1980-talet har det varit möjligt att med ett 23-valent 

pneumokockvaccin immunisera dem som har ökad risk att insjukna i allvarliga 

pneumokockinfektioner. Dessa råd utgör en samlad värdering av indikationerna för 

sådan vaccination. 

Pneumokocksjukdomarnas epidemiologi i Sverige 

lncidensen av invasiva pneumokockinfektioner har i flera svenska retrospektiva 

studier baserade på sjukhuspatienter visat sig vara 7–8 fall per 100 000 invånare 

och år. Förekomsten är vanligast hos barn upp till ca två års ålder, men det aktuella 

vaccinet ger inget skydd i denna ålder, varför dessa allmänna råd inte berör barn 

under två år. När nya pneumokockvacciner av konjugattyp med skyddseffekt även 

för barn under två år har utvärderats finns sannolikt skäl att åter ta upp saken. 

I åldersgrupperna 40–60 år är incidensen av invasiva pneumokockinfektioner 68 

fall per 100 000. Av dessa utgörs 1–2 fall (20–25 %) av meningit, ca ett fall (10–l 5 

%) av septikemi med okänt fokus och resten (ca 60 %) av pneumoni. I 

åldersgrupperna över 65 år är incidensen för invasiva pneumokockinfektioner ca 15 

fall per 100 000.  

I ovan nämnda patientmaterial var 75 – 80 % av fallen med invasiv 

pneumokockinfektion patienter med predisponerande faktor för 

pneumokockinfektioner. Alkoholism var den vanligaste av dessa faktorer och 

uppträdde i ca en tredjedel av fallen. 

Dödlighet 

Dödligheten är som väntat högst bland de äldsta personerna och högre vid meningit 

(30–35 %) än vid pneumoni (10–15 %). Bland personer med autoimmun eller 

kardiovaskulär sjukdom och vid funktionell eller anatomisk aspleni, är dödligheten 

ca 30 %. Sjukhusförvärvade invasiva pneumokockinfektioner har en mortalitet på 

ca 50 %. Hos tidigare friska personer med samhällsförvärvad 

pneumokockpneumoni och bakteriemi har en mortalitet på 7–9 % rapporterats i 

Sverige. 
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Vaccin och antikroppssvar 

Tillgängligt vaccin mot pneumokockinfektioner innehåller kapselpolysackarid-

antigener från 23 olika pneumokocktyper (se FASS). Detta vaccin introducerades i 

Sverige 1985 och ersatte då det äldre 14-valenta pneumokockvaccinet. Vaccinet 

ges som en dos. 

De 23 kapselantigentyperna svarar för 85–90 % av de invasiva pneumokock-

infektionerna med bakteriemi. Man kan räkna med viss korsimmunitet mot 

närstående pneumokocktyper som inte ingår i vaccinet. Sådana typer svarar för 

ytterligare 5–10% av sjukdomsfallen med pneumokockbakteriemi i Sverige.  

De flesta tidigare friska personer, även äldre, svarar med minst tvåfaldig 

typspecifik titerstegring inom 2–3 veckor efter vaccinationen. Liknande 

antikroppssvar ses bland vissa patienter med t.ex. diabetes eller alkoholcirros. Hos 

immundefekta patienter får man däremot räkna med ett sämre antikroppssvar. 

Patienter med aids svarar sålunda dåligt på det 23-valenta pneumokockvaccinet, 

medan patienter med asymtomatisk hivinfektion eller enbart lymfadenopati som 

regel uppnår ett antikroppssvar jämförbart med det hos friska vuxna. Det har också 

kunnat påvisas att patienter med andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret 

såsom systemisk lupus erythematosus (SLE), myelom, leukemi och disseminerad 

cancer genomgående svarar något sämre på vaccinet än friska vuxna. 

Hos barn under två år, vilka generellt har svårt att svara med antikroppsbildning 

mot polysackaridantigener, uppnås som regel ej skyddande antikroppsnivåer efter 

vaccination. Sämre antikroppssvar mot hos barn vanliga pneumokocktyper (t.ex. 

typerna 6A och 14) har även noterats hos något större barn (upp till ca fem års 

ålder). Småbarn har också en snabbare nedgång i antikroppstiter efter vaccination 

än vuxna, vilka som regel har förhöjda antikroppsnivåer i fem år eller mer efter 

vaccination. 

Vaccinets skyddseffekt 

Amerikanska studier i bl.a. Connecticut och Philadelphia som omfattade ca 1 350 

patienter har visat 65–70 % skyddseffekt mot bakteriemiska pneumokock-

infektioner orsakade av i vaccinet ingående pneumokocktyper. Materialet i dessa 

studier utgjordes av friska vuxna över 55 år. I en av dessa studier inkluderades 

även patienter med alkoholism samt kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar. 

Vaccinets skyddseffekt bland dessa grupper var ca 60 %. 

Epidemiologiska studier, baserade på till Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) anmälda pneumokockinfektioner i USA, har visat en 

skyddseffekt på 60–65% mot i vaccinet ingående pneumokocktyper. Det finns 

emellertid studier i USA som inte har lyckats visa att vaccinet har någon 

skyddseffekt. Dessa studier anses dock inte ha varit invändningsfritt utförda. Nya 

förbättrade pneumokockvacciner av konjugattyp är under utveckling och torde bli 

kommersiellt tillgängliga under senare delen av 1990- talet. 
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Indikationer för vaccination 

Även om skyddseffekten mot infektion i många fall är måttlig, även bland dem 

som löper störst risk, är vaccinet erfarenhetsmässigt säkert och relativt effektivt och 

kan i många fall förhindra en svår, eventuellt dödlig sjukdom. 

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Det är därför Socialstyrelsens mening 

att vaccination mot pneumokocker är av värde för nedanstående grupper, i vilka 

inkluderas vuxna och barn över två år. 

 Patienter med svåra kroniska sjukdomar som erfarenhetsmässigt medför ökad 

risk att insjukna i pneumokockinfektioner med bakteriemi, t.ex. personer med 

kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes, alko-holism, levercirros 

och Down's syndrom. 

 Patienter med nedsatt immunförsvar genom anatomisk eller funktionell 

aspleni. 

 Patienter med nedsatt immunförsvar på grund av hivinfektion, lymfom, 

Hodgkins sjukdom m.fl. och patienter med immunsuppressiv behandling, som 

erfarenhetsmässigt leder till ökad risk för pneumokockinfektioner. 

 Patienter med skallfraktur eller likvorläckage. 

 För personer över 65 år kan vaccination mot pneumokocker övervägas 

eftersom denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra 

pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en 

pneumokockinfektion, t.ex. pneumoni. I dessa fall är risken för ett 

återinsjuknande i allvarlig pneumokocksjukdom betydande. 

Vaccinet bör inte ges till gravida kvinnor annat än vid ökad infektionsrisk. 

Biverkningar av vaccination mot pneumokocker 

Omkring två tredjedelar av de vaccinerade rapporterar lokala reaktioner som 

rodnad, svullnad och smärta på injektionsstället. Dessa besvär försvinner som regel 

inom 48 timmar, men en liten lokal förhårdnad kan ibland kvarstå under längre tid. 

Svåra lokala reaktioner, feber och andra allmänreaktioner är ovanliga och ses hos 

mindre än 1 % av de vaccinerade. 

När bör man vaccinera riskutsatta personer? 

Vid planerad splenektomi bör man om möjligt vaccinera patienten 2–3 veckor före 

operationen. På samma sätt bör man eftersträva att ge vaccinet 2–3 veckor innan 

man inleder någon typ av immunsuppressiv behandling, t.ex. i samband med 

organtransplantation eller vid behandling med cellgifter. Patienter med hivinfektion 

bör vaccineras innan sjukdomssymtom uppträder, men patienter med aids som står 

på antiviral behandling förmår också svara på vaccination.  

Den som har haft en invasiv pneumokockinfektion kan med fördel vaccineras för 

att undvika ett återinsjuknande i pneumokocksjukdom. Helst bör viss tid ha gått 
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efter den tidigare pneumokockinfektionen innan vederbörande vaccineras, 

förslagsvis ett par månader, för att om möjligt undvika uttalade 

vaccinationsreaktioner. 

Behövs förnyelsedos? 

Barn har en snabbare nedgång i antikroppstiter efter vaccination än vuxna, vilka 

som regel har mätbara antikroppstitrar i minst fem år efter vaccination. Efter tio år 

har titrarna dock fallit till prevaccinationsnivå även hos flertalet vuxna. En 

förnyelsedos blir därför i de flesta fall aktuell inom 5–10 år efter 

primärvaccinationen. Om ytterligare förnyelsedoser behövs för att ge ett skydd på 

längre sikt får framtida studier utvisa. 

Barn bör revaccineras inom 3–5 år. Ju yngre barnet är desto tidigare bör 

revaccinationen ske. 

Personer som har vaccinerats med det äldre 14-valenta pneumokockvaccinet kan 

revaccineras med det nya 23-valenta vaccinet. 

Kostnader för vaccination mot pneumokocker 

Vacciner är receptbelagda läkemedel som används för att förebygga sjukdom. De 

berättigar därigenom inte till prisnedsättning (rabatt) via sjukförsäkringens 

läkemedelsförmån. All vaccination är frivillig och den som rekommenderas 

vaccination får i princip själv stå för kostnaden, såvida inte sjukvårdshuvudmannen 

har fattat beslut om att bekosta vaccinationen, t.ex. för vissa riskutsatta 

patientgrupper. De patienter som ingår i riskutsatta grupper har regelbundna 

sjukhuskontakter och behandlande läkare torde ha många tillfällen att föreslå 

vaccination eller själv vaccinera sina patienter mot pneumokockinfektion. 

Vaccinationen är enligt amerikanska studier kostnadseffektiv. 
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Bilaga 4. ICD-10 koder som använts för 

definition av pneumoni 
J13  Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae 

J15.9  Bakteriell pneumoni, ospecificerad 

J18  Pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism 

J18.0  Bronkopneumoni, ospecificerad 

J18.1  Lobär pneumoni, ospecificerad 

J18.2  Hypostatisk pneumoni, ospecificerad 

J18.8  Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism 

J18.9  Pneumoni, ospecificerad 

J69.0  Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll 

J85.0  Gangrän och nekros i lunga 

J85.1  Lungabscess med pneumoni 

J86  Empyem 

J86.0  Empyem med fistel 

J86.1  Empyem utan fistel 

J90  Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes 

J91  Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes i 

kombination med B953 Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) 

som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel 
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Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om pneumokocksjukdom, grupper som löper 

ökad risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom, och om riktad vaccination till dessa 

s.k. riskgrupper.  

Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en 

grund i Folkhälsomyndighetens utredning om pneumokockvaccination till riskgrupper, men riktar 

sig också till andra myndigheter, smittskyddsenheter och andra aktörer inom hälso- och 

sjukvården. 
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Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.  
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