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Pneumokokkpneumoni kan ha en betydelig  
påvirkning på pasienter i alder 65 år og eldre

Referanser: 1. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe C, Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 13th ed. Washington, DC: Public Health Foundation; 2015:279-296.  
2. el Moussaoui R, Opmeer BC, de Borgie CAJM et al, Long-term Symptom Recovery and Health-Related Quality of Life in Patients With Mild-to-Moderate-Severe Community-Acquired 
Pneumonia, Chest. 2006;130(4):1165-1172.  3. Jain S, Self WH, Wunderink RG et al., Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization among U.S. Adults, N Engl J Med 2015; 
373:415-427.

Brystsmerter ved pusting eller hosting1

Høy feber, frysninger1

Mye svetting1

Tretthet1

En hoste med slim som vedvarer 
eller blir verre1

Symptomer på  
pneumokokkpneumoni  
kan komme raskt og  
kan inkludere:

Brystsmerter ved pusting eller hosting1

Høy feber, frysninger1

Mye svetting1

Tretthet1

En hoste med slim som vedvarer 
eller blir verre1

•  Noen symptomer kan vare i flere uker1,2

•  I noen alvorlige situasjoner, kan 
pneumokokkpneumoni føre til at 
pasienten blir innlagt på sykehus eller 
kan dø1,3



Pneumokokkpneumoni kan være alvorlig og kan  
føre til sykehusinnleggelse av voksne1

Pasienter kan bli sykehusinnlagt for  
pneumokokkpneumoni gjennom hele året

Risiko for sykehusinnleggelse øker med alder

> 1000
pasienter over 60 år ble 

sykehusinnlagt 
i 2018 grunnet 

pneumokokkpneumoni*2

* I Norge

Referanser: 1. Kolditz M, Ewig S, Community-aquired pneumonia in adults, Dtxch Arztebl Int 2017;114:838-48.  2. Helsedirektoratet, Grunnlagsdata om pneumoni, 2018, tatt ut 10.10.2019.  
3. SPC Prevenar 13, 12.06.2019 

Prevenar 13 – en enkelt dose kan beskytte  
voksne over 65 år mot pneumokokkpneumoni3

Omtrent 18 000 sykehusinnleggelser i Norge  
i 2018 skyldes pneumoni av ulik årsak2



Alder alene øker risiko for pneumokokkpneumoni1

Referanser: 1. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D et al, Rates of Pneumococcal Disease in Adults With Chronic Medical Conditions, Open Forum Infect Dis. 2014;1-9. doi:10.1093/ofid/ofu024. 

Data fra en observasjonsstudie fra 3 store amerikanske databaser fra 2007-2010.

3,8 ×
økt risiko ved
hjertesykdom1

3,9 ×
økt risiko ved 

røyking1
 

5,9 ×
økt risiko ved 

astma1

7,7 ×
økt risiko ved
lungesykdom1

2,8 ×
økt risiko ved

 diabetes1

Men for mange pasienter blir risikoen høyere grunnet kroniske tilstander



I tillegg til risikogruppene på forrige side, må disse risikogruppene 
vurderes individuelt for vaksinering med Prevenar 131

•  Kronisk leversykdom og nyresykdom

•  Primær og medfødt immunsvikttilstand

•  Kreft

•  Cochleaimplantat

•  Hjemløse og rusmisbrukere

•  Alder over 65 år

•  Iatrogen immunsuppresjon

•  Cøliaki

•  Nedsatt ventilasjonskapasitet

•  Tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD

•  Alkoholisme

•  Yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell, sveisere)

Referanse: 1. Folkehelseinstituttet, Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge, Rapport 2015:7



Prevenar 13 kan  
vaksineres samtidig  

med influensavaksinen.
Dersom pasienten skal  

ha både Prevenar 13  
og Pneumovax, så må  
følgende rekkefølge av  
vaksinering følges for  

optimal immunrespons.

Vaksinér risikopasienter som får influensavaksine  
med Prevenar 13 også

Referanser: 1. Folkehelseinstituttet, Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge, Rapport 2015:7. 
2. Faglige retningslinjer for oppfølging av HIV i Norge 2019.

Rekkefølgen av pneumokokkvaksinasjon  
er viktig for optimal immunrespons1,2: 

1. Først gis PKV13 (Prevenar 13®) 

2. Minst 8 uker senere gis PPV23 (Pneumovax®) 



Følgende pasientgrupper kan  
få Prevenar 13 på blå resept §41:
•  personer med hiv-infeksjon

•  personer uten miltfunksjon

•  personer som har gjennomgått  
   stamcelletransplantasjon

Prevenar 13 bør gis i kombinasjon med 
PPV23 til personer med hivinfeksjon og 
anatomisk og funksjonell miltmangel 
som tidligere er uvaksinert med  
Prevenar 13.

Blant stamcelletransplanterte bør det  
gis minst 3 doser Prevenar 13 (3, 4 og  
5 måneder etter transplantasjon).  
En 4. dose Prevenar 13 kan gis 12 
måneder etter transplantasjon.

Referanse: 1. Lovdata, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) https://lovdata.no/dokument/
SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 09.09.2019



Sikkerhetsinformasjon
Forsiktighetsregler: 
Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner oppstår etter injeksjon. 

Prevenar 13 gir ikke 100 % beskyttelse mot serotyper i vaksinen og beskytter heller ikke mot andre serotyper.

Kontraindikasjon:
Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid.Vaksinasjonen skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom.  
Det er ikke nødvendig å utsette vaksinasjon ved mindre infeksjoner, som forkjølelser.

Interaksjoner:
Prevenar 13 kan administreres samtidig med sesongens kvadrivalente, inaktiverte influensavaksine (QIV). 

I kliniske studier der Prevenar 13 er gitt ett år etter 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine, er immunresponsen på alle serotyper  
lavere enn når Prevenar 13 er gitt til personer som ikke tidligere er immunisert med 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine.

Referanse: SPC Prevenar 13, 12.06.2019

 
 

• ømhet/smerte på 
injeksjonsstedet

• rødhet på 
injeksjonsstedet

• hevelse på 
injeksjonsstedet

• nedsatt bevegelighet 
av armen

In clinical trials of Prevnar 13, 
incidence of fever (>5%) was defined 
as temperatures ≥100.4˚F.

 
 

• tretthet 

• hodepine

• forverret eller ny ledd- 
eller muskelsmerte

• nedsatt appetitt

• diaré

• frysninger

• utslett

Systemiske bivirkninger Lokale bivirkninger  

Incidence of fever



C Prevenar 13 Pfizer                      ATC-nr.: J07A L02
Pneumokokkvaksine.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Pneumokokkpolysakkarid serotype 1, 3, 4, 
5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F 2,2 µg og serotype 6B 4,4 µg. Konjugert til CRM197 bærerprotein, 
adsorbert på aluminiumfosfat (1 dose inneh. ca. 32 µg CRM197 og 0,125 mg aluminium), natriumklorid, 
ravsyre, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis  
media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn, barn og ungdom fra 6 uker-17 år. Aktiv 
immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae 
hos voksne ≥18 år og hos eldre (se Dosering, Forsiktighetsregler og Egenskaper). Bruk av preparatet 
bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til risikoen for invasiv sykdom og pneumoni 
hos de ulike aldersgrupper, underliggende komorbiditeter samt variasjonen av serotype-epidemiologi i 
ulike geografiske områder.
Dosering: Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger. Spedbarn og 
barn 6 uker-5 år: Det anbefales at spedbarn som får en første dose fullfører vaksinasjonsprogrammet 
med Prevenar 13. Spedbarn 6 uker-6 måneder: Primærvaksinasjon med 3 doser: Anbefalt vaksinas-
jonsprogram består av 4 doser, hver på 0,5 ml. Primærvaksinasjon for spedbarn består av 3 doser, den 
1. dosen gis normalt ved 2-måneders alder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. 1. 
dose kan gis allerede ved 6-ukers alder. 4. dose (boosterdose) anbefales mellom 11- og 15-måneders 
alder. Primærvaksinasjon med 2 doser: Alternativt kan en serie med 3 doser, hver på 0,5 ml, gis når 
Prevenar 13 gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for spedbarn. 1. dose kan administreres 
fra 2-måneders alder, med 2. dose 2 måneder senere. 3. dose (boosterdose) anbefales mellom 11- og 
15-måneders alder. Premature barn (<37-ukers gestasjon): Den anbefalte immuniseringsserie består 
av 4 doser, hver på 0,5 ml. Den primære spedbarnsserien består av 3 doser, der den 1. dosen gis ved 
2-måneders alder og med minst 1 måneds intervall mellom dosene. Den 1. dosen kan gis så tidlig som 
ved 6-ukers alder. Den 4. dosen (boosterdose) anbefales mellom 11- og 15-måneders alder. Uvaksinerte 
ungdommer, barn og spedbarn ≥7 måneder: Spedbarn 7-11 måneder: 2 doser, hver på 0,5 ml, med et 
intervall på minst 1 måned mellom dosene. En 3. dose er anbefalt i det 2. leveåret. Barn 12-23 måneder: 
2 doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene. Barn og ungdom 2-17 
år: 1 enkeltdose på 0,5 ml. Vaksinasjonsprogram med Prevenar 13 for spedbarn, barn og ungdom 
som tidligere er vaksinert med Prevenar (7-valent): Prevenar 13 inneholder samme 7 serotyper som 
Prevenar, med samme bærerprotein CRM197. Spedbarn og barn som har startet vaksinasjon med Prev-
enar kan skifte til Prevenar 13 når som helst i programmet. Barn 12-59 måneder: Barn som er fullstendig 
immunisert med Prevenar (7-valent) bør få 1 dose på 0,5 ml Prevenar 13 for å frembringe immunrespon-
ser mot de 6 ekstra serotypene. Dosen bør administreres minst 8 uker etter siste dose med Prevenar 
(7-valent). Barn og ungdom 5-17 år: Kan få 1 enkeltdose på 0,5 ml med Prevenar 13 hvis de tidligere er 
vaksinert med 1 eller flere doser med Prevenar. Dosen bør administreres minst 8 uker etter siste dose 
med Prevenar (7-valent). Voksne ≥18 år og hos eldre: 1 enkelt dose. Ev. behov for revaksinering med en 
påfølgende dose av Prevenar 13 er ikke fastslått. Dersom bruk av 23-valent pneumokokk-polysakkarid-
vaksine anses som hensiktsmessig, bør Prevenar 13 gis først, uavhengig av ev. tidligere pneumokok-
kvaksinering (se Interaksjoner og Egenskaper). Spesielle pasientgrupper: Ved underliggende tilstand-
er som predisponerer for invasiv pneumokokksykdom (som sigdcellesykdom eller hiv-infeksjon), inkl. 
personer som tidligere er vaksinert med 1 eller flere doser med 23-valent pneumokokk-polysakkarid- 
vaksine, kan få minst 1 dose Prevenar 13. Ved hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT) består den 
anbefalte immuniseringsserien av 4 doser Prevenar 13, hver på 0,5 ml. Den primære serien består av 3 
doser, der den første dosen gis 3-6 måneder etter HSCT og med et intervall på minst 1 måned mellom 
dosene. En 4. dose (boosterdose) anbefales 6 måneder etter den 3. dosen.Tilberedning/Håndtering: 
Skal ikke blandes med andre legemidler. Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan dannes under 
lagring. Dette er ikke tegn på forringelse. Vaksinen bør ristes godt for å oppnå en homogen hvit sus- 

 
 
 

pensjon før luft utdrives fra sprøyten. Før administrering bør vaksinen inspiseres visuelt, og skal ikke 
brukes dersom faste partikler eller misfarging observeres. Administrering: Skal gis ved i.m. injeksjon. 
Anbefalte områder er anterolateralt område på låret (vastus lateralis muskel) hos spedbarn, eller deltoid-
muskelen i overarmen hos barn og voksne. Skal ikke gis intravaskulært.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid. Vaksinasjonen skal ut-
settes ved akutt, alvorlig febersykdom. Det er ikke nødvendig å utsette vaksinasjon ved mindre infeks-
joner, som forkjølelser. Forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være 
tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner oppstår etter injeksjon. Bør ikke gis som i.m. injeks-
jon ved trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer i.m. injeksjon, men 
kan gis s.c. hvis potensiell fordel klart oppveier risikoen. Prevenar 13 beskytter kun mot Streptococcus 
pneumoniae-serotypene i vaksinen, og ikke mot andre mikroorganismer som forårsaker invasiv sykdom, 
pneumoni eller otitis media. Prevenar 13 beskytter ikke alle vaksinerte individer mot pneumokokksyk-
dom. Personer med svekket immunrespons, uansett om det skyldes immunsupprimerende behandling, 
en genetisk defekt, hiv-infeksjon eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons på aktiv immu-
nisering. Data på sikkerhet og immunogenisitet er tilgjengelig for et begrenset antall personer med 
sigdcellesykdom, hiv-infeksjon eller med hematopoetisk stamcelletransplantat. Data på sikkerhet og 
immunogenisitet er ikke tilgjengelig for personer i andre spesifikt immunkompromitterte grupper (f.eks. 
med malignitet eller nefrotisk syndrom), og vaksinering bør vurderes individuelt. Spedbarn og barn 6 
uker-5 år: I kliniske studier utviste Prevenar 13 immunrespons mot alle 13 serotypene inkl. i vaksinen. 
Immunresponsen mot serotype 3 etter boosterdosen viser ingen økning utover nivåene som er sett et-
ter vaksinasjonsserien for spedbarn. Klinisk relevans er ukjent. Andelen av funksjonelle antistoffrespon-
dere (OPA-titre ≥1:8) mot serotype 1, 3 og 5 er høy. Geometrisk, gjennomsnittlig OPA-titre er imidlertid 
lavere enn for hver av de andre vaksineserotypene. Klinisk relevans er ukjent. Begrensede data har 
vist at Prevenar 7-valent (primærvaksinasjon med 3 doser) induserer en akseptabel immunrespons hos 
spedbarn med sigdcellesykdom, med en sikkerhetsprofil lik den som er observert i ikke-høyrisikogrup-
per. Barn <2 år bør få alderstilpasset Prevenar 13-vaksinasjonsserie. Bruk av pneumokokk-konjugatvak-
sine erstatter ikke bruk av 23-valente pneumokokk-polysakkaridvaksiner hos barn ≥2 år med tilstander 
(f.eks. sigdcellesykdom, aspleni, hiv-infeksjon, kronisk sykdom eller som har redusert immunforsvar), 
som øker risikoen for invasiv sykdom med Streptococcus pneumoniae. Når anbefalt, skal barn ≥24 
måneder, som allerede er primet med Prevenar 13, få 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. In-
tervallet mellom 13-valent konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar 13) og 23-valent pneumokokk-poly-
sakkaridvaksine skal være minst 8 uker. Mangler data som indikerer hvorvidt administrering av 23-va-
lent pneumokokk-polysakkaridvaksine til ikke-primede barn eller til barn primet med Prevenar 13, vil 
kunne medføre hyporespons ved fremtidige doser av Prevenar 13. Potensiell risiko for apné og behov 
for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature 
spedbarn (født ≤28. uke i svangerskapet), og spesielt ved tidligere historie av respiratorisk umoden-
het. Vaksinasjonsfordeler er høy for denne gruppen spedbarn, og bør gjennomføres og ikke utsettes. 
Beskyttelse mot otitis media forventes å være lavere enn mot invasiv sykdom. Otitis media kan forår-
sakes av mange andre organismer enn pneumokokkserotypene i vaksinen, og total beskyttelse mot 
otitis media forventes derfor å være lav. Når administrert samtidig med Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/
Hib), er hyppigheten av febrile reaksjoner lik den man ser når Prevenar (7-valent) administreres samtidig 
med Infanrix hexa. Det er et økende antall rapporter om kramper (med eller uten feber) og  
hypotonisk-hyporesponsiv episode (HHE) ved samtidig administrering av Prevenar 13 og Infanrix hexa. 
Antipyretisk behandling bør initieres iht. lokale behandlingsrutiner for barn med krampesykdom eller 
med tidligere feberkramper, og for alle barn som får Prevenar 13 samtidig med vaksiner som inneholder 
helcelle-kikhoste.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A L02. 



Spedbarn og barn 6 uker-5 år: Prevenar 13 kan gis samtidig med følgende vaksineantigener, enten som 
monovalente eller kombinasjonsvaksiner: Difteri, tetanus, acellulær eller helcelle-kikhoste, Haemophilus 
influenzae type b, inaktivert poliomyelitt, hepatitt B, meningokokk serogruppe C, meslinger, kusma, 
røde hunder, vannkopper og rotavirus vaksine. Kan også gis samtidig med tetanustoksoid-konjugert 
meningokokkpolysakkaridvaksine mot serogruppene A, C, W og Y til barn 12-23 måneder som er primet 
med Prevenar 13 (iht. lokale anbefalinger). Samtidig administrering, eller innenfor vaksinasjonsdagen, 
av febernedsettende legemidler (ibuprofen og paracetamol) til profylaktisk bruk, kan redusere immun-
responsen til Prevenar 13 etter barnevaksinasjonsserien. Respons på boosterdosen administrert ved 12 
måneder er upåvirket. Klinisk betydning er ukjent. Barn, ungdom og voksne 6-49 år: Informasjon om 
samtidig bruk av andre vaksiner foreligger ikke. Voksne ≥50 år og eldre: Prevenar 13 kan administreres 
samtidig med sesongens trivalente, inaktiverte influensavaksine (TIV). Responsen på alle 3 TIV-anti-
genene er sammenlignbar når TIV blir gitt alene eller samtidig med Prevenar 13. Når Prevenar 13 er gitt 
samtidig med TIV, er immunresponsen på Prevenar 13 lavere enn når Prevenar 13 er gitt alene. Det var 
imidlertid ingen langtidsvirkning på nivåene av sirkulerende antistoffer. Immunresponsen på Prevenar 
13 var ikke dårligere når den ble gitt samtidig med sesongens kvadrivalente, inaktiverte influensavaksine 
(QIV), men immunresponsen på noen pneumokokkserotyper er lavere ved samtidig bruk. Samtidig bruk 
av andre vaksiner er ikke undersøkt. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjons-
steder. Samtidig administrering av Prevenar 13 og 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine er ikke 
studert. I kliniske studier der Prevenar 13 er gitt ett år etter 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine, 
er immunresponsen på alle serotyper lavere enn når Prevenar 13 er gitt til personer som ikke tidligere 
er immunisert med 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Kliniske betydning av dette er ukjent.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler, bør derfor unngås. Amming: Overgang i 
morsmelk er ukjent. Fertilitet: Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. 
reproduksjonstoksisitet.
Bivirkninger: Spedbarn og barn 6 uker-5 år: Mulig økt risiko for kramper (med eller uten feber) 
og HHE ved bruk av Prevenar 13 samtidig med Infanrix hexa sammenliknet med bruk av Prevenar 
13 alene. Oftest rapportert er reaksjoner på injeksjonsstedet, feber, irritabilitet, redusert appe-
titt og økt og/eller redusert søvn. Hos spedbarn vaksinert ved 2-, 3- og 4-månedersalderen, samt 
ved boosterdosen ved 12- til 15-måneders alder, ble feber ≥38°C rapportert med en høyere hyp-
pighet blant spedbarn som fikk Prevenar (7-valent) samtidig med Infanrix hexa enn spedbarn 
som fikk Infanrix hexa alene. Høyere forekomst av reaksjoner på injeksjonsstedet hos barn >12 
måneder, sammenlignet med forekomst hos spedbarn under primærserien med Prevenar 13. 
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Redusert appetitt. Øvrige: Feber, irritabilitet, erytem på 
injeksjonsstedet, hardhet/hevelse eller smerter/ømhet, søvnighet, urolig søvn. Erytem på injek- 
sjonsstedet eller hardhet/hevelse på 2,5-7 cm (etter boosterdosen og hos eldre barn 2-5 år). Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré. Hud: Utslett. Øvrige: Feber >39°C, nedsatt beve-
gelse på injeksjonsstedet (pga. smerte), erytem på injeksjonsstedet eller hardhet/hevelse på 2,5-7 cm 
(etter spedbarnsserien). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nevrologiske: Kramper (inkl. feberkramp-
er). Hud: Urticaria eller urticarialignende utslett. Øvrige: Erytem på injeksjonsstedet, hardhet/hevelse >7 
cm, gråt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon inkl. ansiktsødem, 
dyspné, bronkospasme. Nevrologiske: Hypotonisk-hyporesponsiv episode. Ukjent frekvens: Blod/lymfe:

Lymfadenopati ved injeksjonsstedet. Hud: Erythema multiforme. Immunsystemet: Anafylaktisk/
anafylaktoid reaksjon, inkl. sjokk, angioødem. Øvrige: På injeksjonsstedet: Urticaria, dermatitt, pruritus. 
Rødme. Barn og ungdom 6-17 år: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Nedsatt appetitt. Øvrige: 
Irritabilitet, erytem på injeksjonsstedet, hardhet/hevelse eller smerte/ømhet, søvnighet, dårlig søvnk-
valitet, ømt på injeksjonsstedet (inkl. nedsatt beveglighet). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Oppkast, diaré. Hud: Utslett, urticaria eller urticarialignende utslett. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: 
Feber. Voksne ≥18 år og hos eldre: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast (18-49 år). 
Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: 
Nedsatt appetitt. Øvrige: Feber (18-29 år), frysninger, fatigue, erytem på injeksjonsstedet, indurasjon/
opphovning på injeksjonsstedet, smerte/ømhet på injeksjonsstedet (sterk smerte/ømhet hos voksne 
18-39 år), nedsatt bevegelighet av armen (sterkt nedsatt bevegelighet hos voksne 18-39 år). Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast (≥50 år). Øvrige: Feber (≥30 år). Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner, deriblant an-
siktsødem, dyspné, bronkospasme. Øvrige: Lymfadenopati lokalisert til området rundt injeksjonsstedet. 
Spesielle pasientgrupper: Apné er rapportert hos premature spedbarn (født ≤28. uke i svangerskapet). 
Barn og ungdom med sigdcellesykdom, hiv-infeksjon eller hematopoetisk stamcelletransplantat har 
lignende hyppighet av bivirkninger, bortsett fra at hodepine, oppkast, diaré, feber, fatigue, artralgi og my-
algi er svært vanlig. Voksne med hiv-infeksjon har lignende hyppighet av bivirkninger, bortsett fra at feber 
og oppkast er svært vanlig og kvalme vanlig. Voksne med hematopoetisk stamcelletransplantat har 
lignende hyppighet av bivirkninger, bortsett fra at feber og oppkast er svært vanlig. Høyere forekomst av 
hodepine, frysninger, utslett, nedsatt appetitt, artralgi og myalgi når Prevenar 13 ble administrert samti-
dig med trivalent, inaktivert influensavaksine (TIV) enn når Prevenar 13 ble gitt alene.
Egenskaper: Klassifisering: Renset polysakkaridantigen, konjugert. Inneholder 13 kapsulære 
pneumokokkpolysakkarider som alle er konjugert til CRM197 bærerprotein. Virkningsmekanisme: Den 
beskyttende effekten mot pneumokokksykdom antas å skyldes vaksineinduserte antistoffer mot kap-
sulært polysakkarid. Antas i tillegg å indusere immunologisk hukommelse.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Er stabilt opptil 25°C 
i 4 dager. Brukes eller kastes ved utgangen av denne perioden.

Sist endret: 23.01.2018
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Prevenar 13, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3

Varenr. Byttegruppe
 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte u/kanyle) - 698,20 C
 116928 - 
¹ Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.
² Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse  
 for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.
³ Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. 
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