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Vaccinationer vid splenektomi
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Faktaägare: Arne Runehagen, överläkare, infektionskliniken Växjö
Vaccination av patient utan fungerande mjälte
Personer som fått sin mjälte bortopererad löper en ökad risk att insjukna med
svåra infektioner orsakade av kapselförsedda bakterier. Ungefär 5 % kommer
drabbas av en sådan infektion under resten av livet. Den läkare som handhar
mjältextiperade patienter är välkommen att remittera patienten till infektionsmottagningen för vaccination om man inte själv vill stå för vaccinationerna.
Aktuella agens är:
 Pneumokocker
Om möjligt ges Prevenar® minst två veckor innan mjälten tas bort. Vid akut
splenektomi bör man vänta med vaccination tills det har gått minst 2 veckor.
En dos (0,5 ml) av Prevenar13 (PCV13) ges intramuskulärt följt av en dos
polysackaridvaccin Pneumovax (PPV23) tidigast efter åtta veckor. PPV23
upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med
PPV23. Är personen sedan tidigare pneumokockvaccinerad med Pneumovax
skall det gå ett år efter Pneumovaxdosen innan man ger Prevenar 13.


Meningokocker
Även meningokockvaccin kan övervägas även om det vetenskapliga stödet är
svagt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ger:
1. Menveo®, konjugerat vaccin mot A,C,W-135,Y, en dos 0,5 ml im vid två

tillfällen med 2 månaders intervall
2. Bexsero®, vaccin mot grupp B, en dos 0,5 ml im vid två tillfällen med 2
månaders intervall.
För närvarande rekommenderas inte senare boosterdoser.


Haemophilus influenzae
Dokumenterad indikation finns för barn men inte för vuxna. Vill man ändå ge
vaccinet räcker en dos (för alla över 2 år), vilket beräknas ge livslångt skydd.

Dokumentation och information till patienten
Vaccinationerna ordineras i Cosmic. Skriv även gärna ned genomgångna
vaccinationer (t. ex. i gula vaccinationsboken) och ge till patienten. Informera om
att patienten själv ska kontakta infektionsmottagningen efter 5 år för besked om
eventuellt behov av kompletterande vaccinationer.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-03-15

1

Sida 1 av 2

Giltig fr.o.m: 2017-02-15
Giltig t.o.m: 2019-10-01
Identifierare: 36663
Vaccinationer vid splenektomi

Relaterade dokument
Externa länkar
Vårdprogram splenektomi hos barn

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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