
Frågor Svar 
Jag har SLE,  
innebär det en högre risk att få allvarlig 
COVID-19 infektion? 

Vi saknar ännu pålitliga data, men risken för allvarlig COVID-19 infektion 
kan vara ökad för vissa SLE patienter. Immundämpande och biologiska 
läkemedel som t.ex. rituximab kan eventuellt bidra till ökad risk.  

Jag har SLE,  
ska jag vaccinera mig mot SARS-CoV-2? 

Ännu finns det inte några studier som särskilt studerat hur effektivt eller 
hur väl SARS-CoV-2 vaccin tolereras av patienter med SLE, det gäller också 
vid graviditet och amning. Risken för allvarlig COVID-19 infektion är dock 
med stor sannolikhet mycket högre än risken för biverkningar av 
vaccinationen. Det gäller särskilt om man behandlas med 
immundämpande och biologiska läkemedel som t.ex. rituximab. 

Jag har SLE,  
räcker det inte att ta hydroxyklorokin 
(HCQ, Plaquenil) mot COVID-19? 
  

Hydroxyklorokin (HCQ) har många bra effekter vid SLE och alla SLE 
patienter bör därför få sådan behandling, såvida inte biverkningar eller 
något i sjukhistorien gör det olämpligt.  
Allt fler studier visar dock att HCQ inte förhindrar och inte är effektivt som 
behandling vid COVID-19 infektion. 

Ja har SLE,  
finns det risk att vaccination mot SARS-
CoV-2 kan utlösa ett sjukdomsskov? 

Ännu saknas data på hur SARS-CoV-2 vaccinationen påverkar 
sjukdomsaktiviteten vid SLE. Erfarenheter från andra vaccinationer, t.ex. 
mot influensa och pneumokocker, gör att vi inte förväntar oss någon ökad 
risk för sjukdomsskov hos patienter med inaktiv SLE sjukdom. 

Jag har SLE och jag ska starta en 
immundämpande behandling. Kommer 
mitt immunförsvar att kunna svara på 
vaccination mot SARS-CoV-2? 

Diskutera med din läkare i vilken ordning och när behandling respektive 
vaccin ska ges. I vissa fall är det nödvändigt att snabbt börja med 
immundämpande behandling. När det är möjligt bör man vänta två veckor 
efter vaccinationen innan man påbörjar behandlingen. 

Jag har SLE och jag står på 
immundämpande behandling, är det 
möjligt att insjukna i COVID-19 som en 
biverkan av vaccination mot SARS-CoV-2?  

Nej, de vaccinationer som idag används i Europa använder sig av 
mekanismer som inte kan orsaka COVID-19 infektion. 

Jag har SLE och jag planerar att vaccinera 
mig. Ska jag göra uppehåll i min SLE 
behandling under några veckor för att öka 
vaccinets effektivitet? 

Uppehåll i SLE behandling eller minskning av behandlingsdoserna bör 
undvikas eftersom det ökar risken för skov i SLE sjukdomen.  

Jag har SLE och jag planerar att vaccinera 
mig. Ska jag göra uppehåll i min SLE 
behandling under några veckor för att öka 
vaccinets effektivitet? 

Uppehåll i SLE behandling eller minskning av behandlingsdoserna bör 
undvikas eftersom det ökar risken för skov i SLE sjukdomen.  

Jag har SLE och har precis blivit vaccinerad 
mot SARS-CoV-2. Måste jag fortfarande 
använda munskydd och undvika sociala 
kontakter? 

Effekten av SARS-CoV-2 vaccin är troligen något sämre hos patienter med 
immundämpande behandlingar jämfört med i den allmänna befolkningen. 
Därför bör du fortfarande använda munskydd och undvika sociala 
kontakter tills vi vet mer om hur effektiva vaccinen är hos patienter med 
SLE. 
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