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Nye pneumokokkvaksiner og anbefalinger for bruk -
eldre og risikogrupper
Brita Askeland Winje  
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100 ulike serotyper - vaksinasjon beskytter mot et utvalg av disse
Luftveisbakterie - > 50 % av friske barn er bærere
Viktig årsak til sykelighet og dødelighet

Streptococcus pneumoniae (pneumokokk)
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Invasiv pneumokokksykdom

Ikke-invasiv pneumokokksykdom

Pneumonier utgjør den største 
sykdomsbyrden, men kunnskapsgrunnlaget er 

svakere

Mellomørebetennelse
Sinusitt 



Risikofaktorer for alvorlig pneumokokksykdom

Alder (de yngste og de eldste) 
Medisinske risikofaktorer 
Barrieresvikt
Livsstil
Yrke

Medisinske risikofaktorer
• Stamcelle- benmargs- eller 

organtransplantasjon
• Kreft
• Immunsvikttilstander
• Kronisk hjerte-, lunge- og nyresykdom 
• Kronisk leversykdom
• Diabetes mellitus
• Cøliaki 
• Cystisk fibrose 
• Sigdcellesykdom 
• Tidligere gjennomgått invasiv

pneumokokksykdom



Pneumokokkvaksiner
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Tilgjengelige pneumokokkvaksiner
Ulik virkningsmekanisme

Vaksine Stimulerer T-celler og induserer 
immunologisk hukommelse

Induserer slimhinneimmunitet 
(effekt på bærerskap)

Immunogen hos barn 
<2 år

PKV13 Prevenar13 Ja Ja* Ja

PPV23 Pneumovax Nei Nei Nei

*vist hos barn

PKV15 (Vaxneuvance, MSD) / PKV20 (Apexxnar, Pfizer)

Aktiv immunisering til forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av S. Pneumoniae hos voksne ≥18 år*

Koder i SYSVAK: PNE15 og PNE20

*PKV15: venter snarlig godkjenning for bruk hos barn 

11.11.2022
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Ulik serotypedekning

Konjugert til CRM197-bærerprotein og 
adsorbert på aluminiumsfosfat-
adjuvans

Tilgjengelige vaksiner, eldre og risikogrupper 
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Ulik serotypedekning

Konjugert til CRM197-bærerprotein og 
adsorbert på aluminiumsfosfat-
adjuvans

* Kryssbeskyttelse 6A/C og 15B/C   $ AFX3772 Multiple Antigen Presenting System (MAPS)

Tilgjengelige og «nye» vaksiner, eldre og risikogrupper 
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Vaksineeffekt - PKV13 og PPV23
PKV13 

bedre beskyttelse mot invasiv pneumokokksykdom (delte serotyper)
lengre varighet av beskyttelse

Begge vaksinene 
bedre effekt mot invasiv enn ikke-invasiv pneumoni (samfunnservervet pneumoni), 
bedre effekt hos friske personer enn hos personer med immunsvekkelse, og 
fallende beskyttelse med økende alder

Ingen av vaksinene viste signifikant beskyttelse mot all type pneumoni

11.11.2022

Kunnskapsoppsummering, oppdatert frem til 2021 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/efficacy-and-effectiveness-of-
pneumococcal-vaccination-in-adults.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/efficacy-and-effectiveness-of-pneumococcal-vaccination-in-adults.pdf


Behov for revaksinering PPV23

Fallende effekt etter fem år, behov for å opprettholde beskyttelse
Revaksinasjon

Gir samme respons som ved første gangs vaksinasjon
< 2-3 år: kan gi dårligere antistoffrespons, økt risiko for lokale bivirkninger 
> 5år: gir ikke mer bivirkninger enn ved første gangs vaksinasjon

Ytterligere doser (tredje eller fjerde dose) øker ikke risikoen for alvorlige bivirkninger

Cripps et al Immunogenicity following revaccination or sequential vaccination with PPV23 in older adults, Expert Review of Vaccines, 2021
Remschmidt C et al, Effectiveness, immunogenicity and safety of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine revaccinations in the elderly: a systematic review. BMC Infect Dis 2016;16(1):711. 



Immunogenisitet - PKV15 og PKV20
Immunogenisitet og sikkerhet

Begge vaksinene er non-inferior sammenliknet med PKV13 for delte serotyper
PKV15 er overlegen PKV13 for serotype 3 

Begge vaksinene er non-inferior sammenliknet med PPV23 for 2 og 7 delte serotyper
Unntak for serotype 8 i PKV20

Spesielle populasjoner 
PKV15: Immunogen hos hiv-pasienter/ PKV20: Ingen data 

Sikkerhet
Noe mer reaktogenisitet sammenlignet med PKV13, men ikke alvorlige bivirkninger
Yngre voksne rapporterte flere bivirkninger enn eldre voksne 



Epidemiologien
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Insidens av invasiv pneumokokksykdom 2004-2021
Aldersgruppen ≥65 år
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Invasiv pneumokokksykdom, vaksineserotyper
≥ 65år

2015-2017 (n=1020/1003) og 2020-2021 (n=354/347)



Invasiv pneumokokksykdom, serotyper
Alder 65+, 2020-2021



Anbefalinger om vaksinasjon 
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• Egenskaper ved vaksinene
• Epidemiologien
• Implementering



Nye vaksiner – vurderinger

Har PKV20 tilstrekkelig god serotypedekning til å erstatte PPV23?
Har PKV15 en rolle i anbefalingene?

Behov for revaksinasjon med PPV23 og hvor ofte?
Hvordan vil insidens og serotypefordeling endres dersom PKV15 eller PKV20 tas i 
bruk i Barnevaksinasjonsprogrammet? Indirekte effekt kan ventes etter 1-2 år

Hvilken rolle vil nye «voksen-vaksiner» få?



Finansiering
Pneumokokkvaksiner på blå resept til personer med:

Stamcelletransplantasjon
Anatomisk eller funksjonell miltmangel
Hiv-infeksjon

For øvrige
Ingen finansiering



Anbefaling om vaksinasjon i ulike grupper
Aldersindikasjon

Personer ≥ 65år uten andre risikotilstander
PPV23+, ikke behov for PKV

Medisinsk indikasjon

Personer > 2år med økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom
PPV23+, PKV etter individuell vurdering

Personer uten miltfunksjon
PPV23 + PKV20

Personer med stamcelletransplantasjon
PPV23 + PKV20 (3 doser)

Tabell 4
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Ved behov for både PPV23 og PKV – PKV skal gis først!
PPV23 – revaksinasjon hvert 6. år, for personer uten milt kan revaksinering vurderes etter 3-5 år basert på 
antistoffnivå
Personer som tidligere er vaksinert med PKV13 anbefales ikke PKV15 eller PKV20



Vaksinasjonsdekning Pneumovax 2019-2022
Fordelt etter aldersgruppe (65+)

Basert på SYSVAK
Sannsynlig underestimering
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Veien videre

Fortsatt stor rest-sykdomsbyrde av invasiv pneumokokksykdom hos voksne
Effektive vaksiner tilgjengelig – utfordring å få opp dekningen
Nytt anbud for PKV i Barnevaksinasjonsprogrammet i 2023 – betydning for 
anbefalinger til voksne
Nye vaksiner og endret epidemiologi kan gi nye anbefalinger
Fortsette arbeidet med å få etablert et vaksinasjonsprogram for voksne



Hvilke vaksiner kan settes samtidig?



Takk



Å velge å vaksinere er viktigere enn valg av vaksine
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