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De flesta av Onkologklinikens patienter tillhör en riskgrupp där
pneumokockvaccination rekommenderas. Man skiljer på vanlig riskgrupp och
hög riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion.
Hög riskgrupp innefattar bl.a. splenektomerade, stamcellstransplanterade,
organtransplanterade och vissa patienter med cytostatikabehandling som ger
långvarig och uttalad immunsuppression. Dessa patienter ska ha förstärkt skydd
med både Prevenar och Pneumovax. Då vaccinationen sker i omgångar över flera
månader så är denna vaccination oftast inte aktuell på senpalliativa patienter vilka
också anses ha måttlig risk för allvarliga invasiva pneumokockinfektioner
Vanlig riskgrupp innefattar t.ex alla över 65 år, alla med kronisk
hjärt/lungsjukdom, kronisk lever/njursvikt, diabetes, missbruk samt rökare.
Dessutom kan flertalet av våra onkologiska behandlingar innebära en ökad risk
för invasiva pneumokockinfektioner men kanske inte i sådan utsträckning att pat
hamnar i hög riskgrupp. Här ingår t.ex TKI, immunterapi, lättare former av
cytostatika, antikroppar m.m som inte inverkar påtagligt eller långvarigt på
immunförsvaret. Dessa patienter kan erbjudas enbart Pneumovax.
Handläggning:
1. Om patienten önskar pneumokockvaccination bedömer onkologläkare
vilken riskgrupp pat tillhör och kollar så att pat inte fått Pneumovax
tidigare (vaccinationen får ges max 2 gånger och med minst 5 års
mellanrum). Om patienten tillhör hög riskgrupp skickas remiss till
Infektionskliniken som initierar behandlingen med Prevenar.
Infektionskliniken kan sedan välja att antingen själva ge Pneumovax eller
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att återremittera patienten till oss för att ge Pneumovax, minst 8 veckor
efter Prevenar.
Patienter som tillhör vanlig riskgrupp erbjuds Pneumovax hos oss
lämpligen i anslutning till ett besök eller planerad behandling på
ODA/OMO.
2. Patienter med pågående onkologisk behandling som kan innebära nedsatt
immunförsvar ska ha sitt vaccin i nära anslutning till en behandling dvs
när immunförsvaret är som minst påverkat, gärna dag 1 i en ny
behandlingsomgång. Kontrollpatienter utan onkologisk behandling samt
patienter med kontinuerlig behandling kan ta sitt vaccin när som helst.
Även patienter som får immunterapi kan få vaccin.
3. Läkaren ordinerar ”Pneumovax” i Cosmic. Mallar finns i Cosmic där även
batch-nummer framgår. OBS att mallen nås enbart om man söker på ”alla
enheter”, inte om man söker på ”Onkologkliniken”.
4. Sjuksköterskan kontrollerar ev tidigare allergi eller reaktion mot vaccinet,
ger vaccinet och signerar i Cosmic. Det finns inga direkta
kontraindikationer för Pneumovax. OBS att man får hitta rätt batchnummer när man signerar i utdelningsmenyn.
Mer information hittar du här:
Pneumokockvaccination till vuxna (regionkronoberg.se)
Patienter som går på behandling hos oss ska alltså fortsättningsvis kunna erhålla
sin pneumokockvaccination hos oss alternativt vidareremitteras till
Infektionskliniken om de tillhör hög riskgrupp. Undantaget är patienter som
enbart får tillfällig strålbehandling hos oss, dessa får hänvisas till sin
hemmaklinik/vårdcentral.
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