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Kom ihåg personer med primär immunbrist vid vaccinering mot covid-19
För vissa personer med primär immunbrist (PID) finns ökad risk för allvarlig sjukdom och död
vid en infektion i covid-19, medan många andra inte bedöms ha denna risk. Vilken primär immunbrist man har, pågående medicinering och om det finns samtidig svår lungsjukdom påverkar
risken och avgör i vilken fas vaccinering mot covid-19 ska genomföras. Personer med primär
immunbrist kan vara aktuella för vaccination i prioriteringsfas 2, 3 eller 4. För barn gäller samma
riskbedömning som för vuxna, vilket är viktigt att komma ihåg när vaccinerna senare godkänns
för barn. Även vaccination av närstående till personer med svår immunbrist kan övervägas.
Sveriges läkares intresseförening, SLIPI, liksom European Society for Immunodeficiencies,
ESID, har tagit fram råd och rekommendationer gällande bedömning av risk för svår infektion
i covid-19 vid olika primära immunbrister och rekommendationer för vaccinering. Vi i PIO,
Primär immunbristorganisationen, vill genom detta brev försäkra oss om att våra medlemmar
inte glöms bort när det gäller vaccination och vi vill uppmana alla läkare och sjuksköterskor att
ta del av information på SLIPIs hemsida.
http://slipi.nu/covid19-och-primar-immunbrist-pid/
https://esid.org/COVID-19/ESID-COVID-19-Statement
Personer med primär immunbristsjukdom som innebär defekt interferonproduktion eller som
har autoantikroppar mot typ 1-interferoner t.ex. APS1/APECED bedöms ha särskilt stor risk att
drabbas av allvarlig sjukdom, tänk extra på denna grupp när det gäller vaccinering mot covid-19.
Det är viktigt att behandlande klinik identifierar personer med primär immunbrist och säkerställer att de erbjuds vaccinering enligt SLIPIs rekommendationer. Även om vissa individer
kanske svarar med låga antikroppsnivåer eller inga alls, finns T-celler som sannolikt kan bidra
med skydd.
För eventuella frågor kan ni kontakta PIOs medicinska expert professor Anders Fasth,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, tel: 070-085 2717 eller
e-post: anders.fasth@pediat.gu.se
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