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Om tablet- 
behandling  
mod covid-19
Få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have om 
tabletbehandlingen mod covid-19.

16. december 2021
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For at være i målgruppen for behandling skal du:

 •  Være testet positiv for covid-19 med PCR-test

 •  Være i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19*

 •  Have symptomer på covid-19 og have haft symptomerne i højst 5 dage. 

Hvis du kan nikke genkendende til alle tre punkter ovenfor, er du muligvis i målgruppen 
for tabletbehandlingen. Du bør derfor læse denne pjece og kontakte din læge hurtigst 
muligt, da behandlingen skal gives senest 5 dage efter, du har fået symptomer på 
covid-19 for at have effekt. 

*Læs mere på side 3

Hvordan får jeg tabletbehandling for covid-19?
Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du kan tilbydes tabletbehandling.
Hvis du tænker, at du er i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge 
hurtigst muligt, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer 
på covid-19.  
 
Du kan læse mere om, hvem der er i målgruppen nedenfor. Hvis du ikke kan komme i 
kontakt med din læge inden for 5 dage efter dine symptomer startede, fx pga. weekend, kan 
du ringe til vagtlægen/1813 i din region.

Om tabletbehandlingen
Tabletbehandlingen mod covid-19 er en ny behandling, som kan nedsætte risikoen for et 
alvorligt forløb med covid-19 hos personer med øget risiko. De rapporterede bivirkninger ved 
tabletterne er milde og forbigående. 

Behandlingen er endnu ikke godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb 
med covid-19 påbegynder behandlingen, da det vurderes, at fordelene ved at kunne 
reducere risikoen for alvorlig sygdom er væsentlig og de rapporterede bivirkninger er milde. 
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Det er din praktiserende læge som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for 
behandlingen.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

1. Positiv PCR test for covid-19. 
Har du mistanke om, at du har covid-19, bør du altid blive testet med en PCR-
test. En antigen-test (kviktest) er ikke tilstrækkelig i forhold til at komme i 
betragtning til tabletbehandlingen.

2. Symptomer på covid-19 som har varet i højst 5 dage 
Har du ikke symptomer eller har dine symptomer varet længere end 5 dage, er 
du ikke i målgruppen for tabletbehandlingen. 

3. I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper: 

a. Du er 80 år eller ældre - uanset om du er vaccineret eller ej

b. Du er uvaccineret og er mellem 65 og 79 år

c. Du er uvaccineret og er 18 og 64 år og i øget risiko for alvorligt forløb  
 med covid-19. Det kan for eksempel være dig, som har: 

 kronisk nyresvigt – alvorlig kronisk leversygdom – alvorlig hjertesygdom –  
 er overvægtig – er i kræftbehandling – har et misbrug – har en anden  
 alvorlig kronisk sygdom eller tilstand.

d. Enkelte personer, som er vaccinerede og er under 80 år, kan også  
 være i målgruppen for behandlingen. Det kan for eksempel være, hvis  
 du har flere forskellige alvorlige sygdomme.

Tabletbehandlingen må ikke anvendes under graviditet, men det er alligevel en 
god idé at kontakte din praktiserende læge, hvis du er gravid, og er testet positiv 
for covid-19, da der kan være anden relevant behandling til dig.

Hvem er i målgruppen for tabletbehandling  
for covid-19?
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Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen består af fire kapsler to gange om dagen i 5 dage. Behandlingen skal senest 
startes 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19. 
 
Da du er testet positiv for covid-19, og derfor er i isolation, skal du ikke selv hente tabletterne 
på apoteket. I stedet kan du få en pårørende eller én du kender til at hente tabletterne til 
dig, eller du kan få dem bragt ud fra apoteket. Det er gratis at få tabletbehandlingen mod 
covid-19, men der er gebyr ved udbringning.

Hvad er bivirkningerne?
De hyppigst indberettede bivirkninger er diarré, kvalme, svimmelhed og hovedpine. Alle 
bivirkningerne var milde til moderate i studiet, som lægger til grund for Sundhedsstyrelsens 
anbefaling. Vi kender endnu ikke langtidsbivirkningerne. 

Sikkerhed og bivirkninger ved lægemidlet overvåges nøje, og alle bivirkninger skal 
indberettes til Lægemiddelstyrelsen. 

Hvordan virker behandlingen?
Tabletbehandlingen virker ved at hæmme virus’ evne til at dele sig. 

Da det er en ny behandling, er der endnu ikke lavet mange store studier. Dog er der lavet et 
studie, hvor 709 patienter fik tabletbehandlingen og 699 fik en placebobehandling. I studiet 
fandt man at tabletbehandlingen nedsatte risikoen for indlæggelse og død med 30 %, blandt 
uvaccinerede patienter med risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Da studiet kun 
er udført blandt uvaccinerede, mangler der viden om behandlingen blandt vaccinerede. 
Alligevel anbefaler Sundhedsstyrelsen behandlingen til nogle personer som er vaccinerede. 
Det gør vi, fordi nogle personer, f.eks. personer der er 80 år eller ældre, har en høj risiko for 
indlæggelse, selvom de er vaccinerede  

Kvinder i den fødedygtige alder anbefales at anvende effektiv prævention under 
behandlingen. Amning skal afbrydes under behandlingen indtil 4 dage efter sidste tablet.

Selvom du får tabletbehandlingen, er det stadig vigtigt at kontakte din læge, hvis du udvikler 
svære symptomer, f.eks. vejrtrækningsbesvær.
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Hvor kan jeg læse mere?

Fagligt notat vedr. behandling af covid-19 
med orale antiviralia 
Beskriver det faglige grundlag for anbefalingen

https://www.sst.dk/da/
Udgivelser/2021/Fagligt-notat-vedr-
behandling-af-covid-19-med-orale-
antiviralia

Fakta ark vedr. behandling med Lagevrio i 
almen praksis  
Et kort ark som beskriver tabletbehandlingen 
til almen praksis.

https://www.sst.dk/da/
Udgivelser/2021/Faktaark-
behandling-med-Lagevrio-i-almen-
praksis

Præparatanmeldelse Lagevrio 
Detaljeret beskrivelse af tabletbehandlingen til 
almen praksis.

sst.dk/da/Udgivelser/2020/ 
Til-dig-der-har-symptomer- 
paa-COVID-19

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus 
Beskriver, hvordan du skal forholde dig, når din 
test er positiv for ny coronavirus, og du således 
er smittet.

https://www.sst.dk/da/Viden/
Laegemidler/Anbefalinger/
Anmeldelser-af-nye-laegemidler/
Praeparatanmeldelser/Lagevrio

Sundhedsstyrelsens hjemmeside
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få 
svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål 
om tabletbehandlingen

www.sst.dk/covid-tabletbehandling
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