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Vaccinationsprogram för splenektomerad 
patient 

Syfte 

Säkerställa rutiner för vaccination av splenektomerade patienter. 

Berörda enheter 

Samtliga enheter som vaccinerar patienter efter splenektomi. 

1. Vaccination efter traumatisk splenektomi 

Påbörjas tidigast 2 veckor efter splenektomin. 

Vaccination mot pneumokocker: 

Tidigare ovaccinerad: 

En dos (0.5 ml) av 13-valent konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar-13®) ges in-

tramuskulärt. 

Efter två månader ges en dos (0.5 ml) av 23-valent pneumokockpolysackaridvaccin 

(Pneumovax ®) intramuskulärt. 

I avvaktan på ytterligare kunskap rekommenderas att en boosterdos (0.5 ml) av 13-valent 

konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar-13®) ges intramuskulärt efter 5 år. 

Patient som tidigare fått en dos Pneumovax:  

En dos Prevenar 13® ges tidigast 1 år efter tidigare dos Pneumovax®.   

Ytterligare en dos Pneumovax® ges 5 år efter den första dosen Pneumovax®. 

Patienter som tidigare vaccinerats med flera doser Pneumovax®:  

En dos Prevenar 13® ges tidigast 1 år efter tidigare dos Pneumovax®. 

Vaccination mot meningokocker: 

Tidigare ovaccinerad patienter: 

Två doser (0.5 ml) av tetravalent konjugerat meningokockvaccin (Menveo® eller Nime-

rix) ges intramuskulärt med minst två månaders mellanrum. 

Två doser om vardera 0,5ml meningokockvaccin (Bexsero®) ges intramuskulärt med 1 

månads intervall alternativt ges tre doser á 0,5 ml av monovalent meningokockvaccin mot 

serogrupp B (Trumenba®) intramuskulärt med 2 månaders intervall mellan de första 2 

doserna och 4 månader senare ges den tredje dosen.  

Observera att Menveo och Nimenrix respektive Bexsero och Trumenba inte är utbytbara 

utan vid grundvaccination bör man ge samma vaccin. 

En boosterdos (0.5 ml) av tetravalent meningokockvaccin (Menveo® eller Nimerix) ges 

intramuskulärt efter 5 år. 
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Patienter som tidigare vaccinerats med meningokockpolysackarid-vaccin 
(Mencevax®, Meningovax A+C®):  

Om patienten för minst ett år sedan har fått en eller flera doser av meningokockpolysack-

arid-vaccin ges två doser av tetravalent vaccin (Menveo® eller Nimenrix®) samt två 

doser av monovalent vaccin (Bexsero® eller Trumenba®) med 2 månaders intervall en-

ligt ovan. Om man väljer Trumenba® som vaccin mot meningokocker serogrupp B  

behövs ytterligare en dos 4 månader efter dos 2. 

Förnyelsedos vid splenektomi av tidigare meningokock ACYW och B 
vaccinerade: 

En dos av vaccin mot meningokocker ACYW om det gått mer fem år sedan föregående 

dos.  

Då skyddet efter grundvaccination mot meningokock grupp B sannolikt är relativt  

kortvarigt rekommenderas alla tidigare vaccinerade mot meningokocker grupp B inför 

splenektomi en förnyelsedos om det gått mer än två månader sedan föregående dos. När 

ytterligare boosterdos mot meningokock grupp B bör ges är det alltjämt oklart. 

2. Vaccination vid splenektomi hos patient med nedsatt immunförsvar 

Vid elektiv splenektomi skall vaccinationerna vara avslutade senast 2 veckor före  

ingreppet. 

Vid akut splenektomi påbörjas vaccinationerna snarast men tidigast 2 veckor efter  

ingreppet. 

Vaccination mot pneumokocker: 

Två doser á 0.5 ml av 13-valent konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar-13®) ges  

intramuskulärt med 2 månaders intervall. 

Två månader efter den andra dosen av Prevenar-13® ges en dos (0.5 ml)av 23-valent 

pneumokock-polysackaridvaccin (Pneumovax ®)intramuskulärt. 

I avvaktan på ytterligare kunskap rekommenderas att en boosterdos(0.5 ml) av 13-valent 

konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar-13®) ges intramuskulärt efter 5 år. 

Om patienten tidigare har fått en eller flera doser av 23-valent pneumokock-

polysackaridvaccin för > 1 år sedan ges i avvaktan på ytterligare kunskap två doser á 0.5 

ml av 13-valent konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar-13®) intramuskulärt med 2 

månaders intervall. Huruvida immunsvaret förbättras av att två doser ges istället för en 

dos är ännu oklart. 

Vaccination mot meningokocker: 

Två doser á 0.5 ml av tetravalent konjugerat meningokockvaccin (Menveo® eller Nime-

rix) ges intramuskulärt med 2 månaders intervall. 
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Två doser om vardera 0,5ml meningokockvaccin (Bexsero®) ges intramuskulärt med 1 

månads intervall alternativt Trumemba enl ovan. 

En boosterdos (0.5 ml) av tetravalent meningokockvaccin (Menveo® eller Nimerix) ges 

intramuskulärt efter 5 år. 

Om patienten tidigare har fått en eller flera doser av meningokockpolysackaridvaccin för 

> 1 år sedan ges i avvaktan på ytterligare kunskap två doser á 0.5 ml av tetravalent  

konjugerat meningokockvaccin (Menveo®) intramuskulärt med 2 månaders intervall. 

Huruvida immunsvaret förbättras av att två doser ges istället för en dos är ännu oklart. 
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