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Generel information  
 
Risiko for svær sygdom efter COVID-19 
Ved udgangen af 2020 var der 80 millioner bekræftede tilfælde af Covid-19 over hele verden. 
Mens patienter over 80 år og også patienter med svær immundefekt og CVID har en høj risiko for 
alvorlig eller kritisk Covid-19, er Covid-19 mild hos omkring 80% med bedring inden for få uger.  
 
Imidlertid kan de sundhedsmæssige konsekvenser af mild COVID-19 også være forskellige.  
Der er nu mange rapporter fra patienter med symptomer, der har varet i mere end 3 måneder.  
 
Almindelige symptomer inkluderer træthed, nedsat fysisk og kognitiv funktion, åndenød, 
hjertebanken og mange andre symptomer, der ofte forstyrrer dagligdagens aktiviteter.  
 
Vi har nu set mange mennesker mellem 30 og 50 år, der er vedvarende alvorligt syge 6 måneder 
efter mild Covid-19.  
 
Hvordan fungerer vaccinen? 
Indtil videre er kun RNA-vaccinen fra Biontech tilgængelig i Tyskland. I modsætning til 
virusbaserede vacciner tager man her kun et lille, syntetisk produceret stykke af virussen, der ikke 
kan replikeres, i form af en ribonukleinsyrekæde (RNA).  
 
Denne messenger RNA koder for en del af virusspidsproteinet, hvormed virussen hæfter sig på 
vores såkaldte ACE2-receptorer og trænger ind i cellerne.  
RNA'erne er identiske med dem, som vi selv konstant bruger til at producere kroppens egne 
proteiner. De er pakket ind i en lipidskal, så de let kan komme ind i cellerne. Vi fremstiller så selv 
piggproteinet ud fra denne som således stimulerer vores immunsystem.  
 



Derefter nedbryder vi både RNA og proteinet fremstillet af det i deres naturlige komponenter på 
meget kort tid. Vaccinen i sig selv kan ikke forårsage COVID. Det er ikke en genterapi, RNA kan ikke 
indbygges i vores genetiske materiale. 
 
 Hvor sikker er vaccinen ? 
Vaccinen fra Bion Tech er en moderne, meget sikker vaccine med lav bivirkning, som blev udviklet 
i Tyskland af et firma fra Mainz. Den afgørende undersøgelse testede vaccinen på over 20.000 
mennesker, og der var ingen alvorlige bivirkninger. Oftere var der følsomhed på injektionsstedet i 
et par dage og en let influenzalignende følelse, som vi kender det fra influenzavaccinationen. Få af 
de mange hundreder af tusinder af mennesker, der allerede er blevet vaccineret, har vist en 
allergisk reaktion, der kan behandles godt med medicin.  
 
Reaktionerne kan skyldes additivet PEG (polyethylenglycol). Folk, der lider af hyppige allergier over 
for pollen, dyrehår eller mad, behøver ikke at være bange for en øget risiko i denne sammenhæng. 
Https://dgaki.deDate 
 
Hvor godt virker vaccinen? 
I den afgørende undersøgelse modtog 21.700 mennesker vaccinen, og det samme antal fik en 
placeboinjektion. 9 tilfælde af Covid-19 blev observeret blandt vaccinemodtagere og 169 blandt 
placebomodtagere, hvilket gav en vaccineeffektivitet på 95%. Effekten var effektiv uanset alder, 
køn og tilstedeværelsen af eventuelle comorbiditeter.  
 
Biontech-vaccinen fremkalder et godt antistof- og T-celle-respons 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32998157/  
 
Registreringsvaccineundersøgelsen er her 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 
 
Hvornår og hvor kan jeg få vaccinationen? 
Vi ved endnu ikke, hvornår og hvor vaccinen vil være tilgængelig for vores patienter. Så snart dette 
er kendt, vil vi tilføje denne information her. 
  
Vaccination af patienter med immunsvigts sygdomme og ME / CFS  
Antistofdefekter 
 Her vil vi klart anbefale vaccinen, da T-celleresponsen er intakt og sandsynligvis spiller en vigtig 
rolle i forebyggelsen af svære infektionsprocesser. Alvorlige forløb af CVOID-19 er forekommet hos 
CVID-patienter, der også havde en lungesygdom, så hurtig vaccination er meget vigtig for CVID. 
Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af os hos CVID-patienter er T-celleresponsen mod kolde 
coronavirus intakt.  
https://www.mdc-berlin.de/research/publications/hcov-and-sars-cov-2-cross-reactive-t-cells-cvid-
patients  
 
Patienter, hvor IgG og IgA responsen er forstyrret,  er det usandsynligt, at vaccination beskytter 
dig mod infektion. I 2021 vil der sandsynligvis her være IgG-præparater der indeholder antistoffer 
mod SARS-Cov2. Men selv da anbefaler vi en vaccination for at opbygge et T-cellerespons.  



 
T-cellefejl  
Her er der også en klar anbefaling fra os til vaccinen, da antistofrespons normalt ikke påvirkes, og 
antistoffer er tilstrækkelige for at beskytte mod infektionen. Det er dog muligt, at beskyttelsen 
ikke varer så længe, hvilket vi vil kontrollere ved opfølgende tests. 
 
Mild immunmangel: MBL-mangel, IgG3 / 4-underklassemangel.  
Der er intet bevis for, at vaccinen er mindre effektiv eller forårsager flere bivirkninger. Indtil videre 
er der ingen beviser for, at risikoen for alvorlige COVID-forløb er øget for disse patienter. 
 
ME/CFS.  
Der er også en uforbeholden anbefaling om vaccination til CFS-patienter. Der har været rapporter 
om patienter med CFS, der fik COVID, og  oplevede langvarig forværring; en patient med CFS tåler 
muligvis ikke vaccination, ligesom forkølelse kan være mere langvarig. I tilfælde af generelle 
symptomer anbefales det at tage ibuprofen, paracetamol eller novamin i et par dage, hvis det 
tages flere gange om dagen, ideelt skiftevis for at minimere risikoen for mulige bivirkninger. 
 
Anbefalinger fra RKI om vaccinationer mod immundefekt 
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.h
tml;jsessionid=F0CF56C6AF3774C6C72F0AAE55DEDDE8.internet082 
 
 


