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Pneumokockkonjugatvaccin (PCV13)

ska du vaccinera dig?

Pneumokockkonjugatvaccin (PCV13) kan förebygga pneumokocksjukdom.

Pneumokocksjukdom hänvisar till alla sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier. Dessa bakterier kan 

orsaka många typer av sjukdomar, inklusive lunginflammation, som är en infektion i lungorna. 

Pneumokockbakterier är en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation.

Förutom lunginflammation kan pneumokockbakterier också orsaka:

Öroninfektioner

Sinusinfektioner

Meningit (infektion i vävnaden som täcker hjärnan och ryggmärgen)

Bakteremi (infektion i blodet)

Vem som helst kan få pneumokocksjukdom, men barn under 2 år, personer med vissa medicinska 
tillstånd, vuxna 65 år och äldre och cigarettrökare löper störst risk.

De flesta pneumokockinfektioner är milda. Vissa kan dock resultera i långvariga problem, såsom hjärnskador eller 
hörselnedsättning. Meningit, bakteriemi och lunginflammation orsakad av pneumokocksjukdom kan vara dödlig.

CV13-vaccin

PCV13 skyddar mot 13 typer av bakterier som orsakar pneumokocksjukdom.

Spädbarn och småbarn behöver vanligtvis 4 doser av pneumokockkonjugatvaccin vid åldrarna 2, 4, 6 och 
12–15 månader. Äldre barn (upp till 59 månaders ålder) kan vaccineras om de inte fått de 
rekommenderade doserna.

En dos av PCV13 rekommenderas också för vuxna och barn 6 år eller äldre med vissa medicinska 
tillstånd om de inte redan fått PCV13.

Detta vaccin kan ges till friska vuxna 65 år eller äldre som inte redan fått PCV13, baserat på diskussioner 
mellan patienten och vårdgivaren.
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prata med din vårdgivare

Berätta för din vaccinationsleverantör om personen som får vaccinet:

Har haft en allergisk reaktion efter en tidigare dos av PCV13, mot ett tidigare pneumokockkonjugatvaccin 
känt som PCV7, eller mot något vaccin som innehåller difteritoxoid (till exempel DTaP), eller har någon 
allvarlig, livshotande allergi.

I vissa fall kan din vårdgivare besluta att skjuta upp PCV13-vaccination till ett framtida besök.

Personer med lättare sjukdomar, som förkylning, kan vaccineras. Människor som är måttligt eller svårt sjuka bör 
vanligtvis vänta tills de återhämtar sig innan de får PCV13.

Din vårdgivare kan ge dig mer information.

är riskerna med en vaccinreaktion?

Rodnad, svullnad, smärta eller ömhet där sprutan ges och feber, aptitlöshet, pirrighet (irritabilitet), 
trötthet, huvudvärk och frossa kan inträffa efter PCV13-vaccination.

Små barn kan löpa ökad risk för anfall orsakade av feber efter PCV13 om det ges samtidigt som 
inaktiverat influensavaccin. Fråga din vårdgivare för mer information.

Människor svimmar ibland efter medicinska ingrepp, inklusive vaccination. Berätta för din läkare om du känner dig yr 

eller har synförändringar eller ringer i öronen.

Som med alla läkemedel finns det en mycket liten chans att ett vaccin orsakar en allvarlig allergisk reaktion, andra allvarliga 

skador eller dödsfall.

hatt om det finns en allvarlig reaktion?

En allergisk reaktion kan uppstå efter att den vaccinerade personen lämnar kliniken. Om du ser tecken på en allvarlig 
allergisk reaktion (nässelutslag, svullnad i ansikte och hals, andningssvårigheter, snabba hjärtslag, yrsel eller 
svaghet), ring 9-1-1 och få personen till närmaste sjukhus.

För andra tecken som berör dig, ring din vårdgivare.

Biverkningar ska rapporteras till Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Din vårdgivare kommer vanligtvis 
att lämna in denna rapport, eller så kan du göra det själv. Besök VAERS hemsida på http://www.vaers.hhs.gov 
[http://www.vaers.hhs.gov]eller ring1-800-822-7967.VAERS är endast till för att rapportera reaktioner, och VAERS 
personal ger ingen medicinsk rådgivning.

det nationella programmet för kompensation för vaccinskador

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) är ett federalt program som skapades för att kompensera 
personer som kan ha skadats av vissa vacciner. Anspråk rörande påstådd skada eller dödsfall på grund av 
vaccination har en tidsfrist för inlämnande, som kan vara så kort som två år. Besök VICP:s webbplats påhttp://
www.hrsa.gov/vaccinecompensation [http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation]eller ring 1-800-338-2382för att 
lära dig mer om programmet och hur du lämnar in ett krav.
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hur kan jag lära mig mer?

Fråga din vårdgivare. Han eller hon kan ge dig vaccinets bipacksedel eller föreslå andra 
informationskällor.

Ring din lokala eller statliga hälsoavdelning.

Besök webbplatsen för Food and Drug Administration (FDA) för bipacksedel för vaccin och 
ytterligare information påhttp://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines].

Kontakta Centers for Disease Control and Prevention (CDC): ring1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO) eller 
besök CDC:s webbplats påhttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

Pneumokockkonjugatvaccin (PCV13) Informationsförklaring. US Department of Health and Human 
Services/Centers for Disease Control and Prevention National Immunization Program. 8/6/2021.
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