Jag har MS och får
sjukdomsmodifierande behandling –

ska jag vaccinera mig mot covid-19?
Vaccinering mot covid-19 kunde vara ett tecken på att vi ser början till slutet på ett mycket
utmanande år. Mängden motstridig information på internet kan dock skapa förvirring. För att
bättre förstå hur du ska hantera risken för covid 19 med tanke på din behandling mot MS, läs
nedanstående ofta ställda frågor samt svaren som ges av vår expertgrupp.
1

Löper jag större risk att insjukna i
covid-19 då jag har MS?

Det är för närvarande okänt huruvida MS är en
faktor som ökar risken för att insjukna i covid 19,
men det vi vet är att du måste bli exponerad för
coronaviruset för att kunna bli smittad och insjukna.
Att vidta praktiska åtgärder för att minimera
exponeringen för viruset är därför avgörande när det
gäller att minska risken för att bli smittad. Genom att
tvätta händerna regelbundet och noggrant, använda
munskydd och hålla tillräckligt avstånd till andra kan
du minimera risken att insjukna i covid 19.

2

Om jag insjuknar i covid-19, kommer jag att
drabbas hårdare av sjukdomen?

Kunskapen om hur covid 19 kan påverka personer med MS är
för närvarande begränsad. Hittills verkar data som samlats in
om personer med MS som insjuknat i covid 19 inte tyda på en
svårare infektion, men som en försiktighetsåtgärd
rekommenderas dock att vissa läkemedel mot MS inte tas så
länge infektionen pågår. Beslut om behandlingen ska fattas i
samråd med ditt vårdteam. Om du misstänker att du kan ha
covid 19 ska du därför tala med din läkare innan du avbryter
eller skjuter upp din behandling.

3 Jag får en medicin som förändrar immunsvaret
mot MS. Skyddar den mig mot covid-19?
Det finns för närvarande inga bevis på att
sjukdomsmodifierande läkemedel mot MS
skulle skydda mot covid 19. Det mest
effektiva, säkra och tillförlitliga sättet att
skydda sig mot covid 19 är att vaccinera sig.

4 Hur fungerar vaccinerna mot covid-19?
Även om vissa vacciner innehåller levande, försvagade
versioner av virus gäller detta inte vaccinerna mot
covid 19. Därmed kan de inte göra så att du insjuknar i
covid 19. Vaccinerna presenterar i stället en liten, unik
del av viruset för din kropp, vilket gör att
immunsystemet kan ”öva målskytte” utan att direkt
behöva exponeras för viruset. När ditt immunsystem
märker att vaccinkomponenterna inte är en del av din
egen kropp kommer det att starta ett immunsvar och
bygga upp en armé av immunceller och antikroppar
enkom för att bekämpa infektionen som upptäckts. Det
här innebär att om du sedan smittas med
coronaviruset kommer din kropp att minnas att den
har sett delar av viruset tidigare och redan ha en färdig
försvarsmekanism att ta till.

5 Hur säkra är vaccinerna mot covid
19? Kommer de att påverka mitt
DNA?
Även om vaccinerna mot covid 19 har utvecklats väldigt snabbt
har de gått igenom samma stränga tester som alla läkemedel
måste genomgå. En vanlig missuppfattning är att vaccinerna
förändrar vårt DNA. Men även om vissa av dem innehåller
”mRNA”, en typ av genetiskt material, kommer detta inte att
störa eller ha någon som helst inverkan på ditt eget DNA.
mRNA komponenten har till uppgift att instruera cellerna i din
kropp att tillverka ett unikt protein, ett så kallat spikeprotein,
som finns på det coronavirus som orsakar covid 19. Detta
protein fäster på ytan av dina celler, och när ditt immunsystem
märker att vaccinkomponenterna inte är en del av din egen
kropp kommer det att starta ett immunsvar och bygga upp en
armé av immunceller och antikroppar enkom för att bekämpa
infektionen som upptäckts. Din kropp kommer därefter att
bryta ner mRNA medan antikropparna blir kvar. Om du sedan
smittas med coronaviruset kommer kroppen att minnas att
den har sett delar av viruset tidigare och redan ha en färdig
försvarsmekanism att ta till.
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6 Kommer vaccinet mot covid-19 att påverka
hur min MS framskrider eller framkalla ett
skov?
Det finns inga bevis på att vaccinering mot covid
19 skulle framkalla skov hos personer med MS.
Vissa personer kan känna sig varma eller febriga
ett litet tag efter injektionen, vilket tillfälligt kan
förvärra något MS symtom. Läget borde dock
återgå till det normala efter några dagar.

7 Borde jag sluta med eller justera min
medicinering mot MS för att kunna få vaccin
mot covid 19?
I de flesta fall finns det inget behov av att avbryta eller justera
medicineringen för att kunna bli vaccinerad mot covid 19. Din
läkare kommer att planera in vaccinationen utgående från
din sjukdomsmodifierande behandling. Kontakta därför ditt
vårdteam innan du gör några ändringar.

8 Kommer vaccinet mot covid-19 att
hindra min MS behandling från att ha
effekt?
Det finns inga bevis för att något av de tillgängliga
vaccinerna mot covid 19 skulle påverka effekten av
din behandling mot MS. Däremot kan läkemedlen
du får mot MS eventuellt minska ditt immunsvar
mot vaccinet. Det bästa du kan göra är att diskutera
allt som eventuellt väcker frågor eller oro med ditt
vårdteam.

9 Kommer min MS behandling att hindra
vaccinet från att ha effekt?
Det är möjligt att vissa sjukdomsmodifierande läkemedel mot
MS kan leda till att personerna som använder dem uppvisar
ett mindre effektivt immunsvar mot vaccinet, men du kan vara
säker på att du ändå skulle få åtminstone ett partiellt skydd. I
många situationer är även ett partiellt svar mot ett vaccin
tillräckligt för att förhindra att du blir sjuk. Till exempel
influensavacciner har en effekt på endast ca 60–70 %, men de
flesta insjuknar trots det inte i influensa. Kom ihåg: Ett
partiellt skydd är bättre än inget skydd alls!

10

Spelar det någon roll vilken typ av vaccin mot
covid 19 jag får om jag kan välja, med tanke på
min MS?

För närvarande är endast användningen av levande vacciner
begränsad när det gäller personer som får
sjukdomsmodifierande behandling mot MS. Inget av vaccinerna
mot covid 19 som redan godkänts och rekommenderas eller som
för närvarande är under utveckling är levande vacciner, och de
innehåller inte heller försvagade versioner av viruset som
orsakar covid 19. Det bästa rådet du kan få är därför att ta det
vaccin som du erbjuds först och låta dig vaccineras så snart som
möjligt. Tala med din läkare om när du borde få vaccinet mot
covid 19. Läkaren vet hur vaccinationerna bäst kan anpassas
efter ditt behandlingsschema.

11

Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag vidta
under perioden mellan doserna av vaccinet mot
covid 19?

De flesta personer med MS kommer att uppvisa ett normalt
immunsvar mot vaccinet och få ett gott skydd. Det är dock
möjligt att vissa sjukdomsmodifierande läkemedel mot MS kan
leda till att personerna som använder dem uppvisar ett mindre
effektivt immunsvar mot vaccinet. Det är därför viktigt att alla
fortsätter att följa rekommendationerna om att hålla avstånd
och använda munskydd tills restriktionerna lättas för alla.

12

Kommer jag att hållas under noggrannare
observation på grund av min MS efter att
jag fått vaccinet mot covid 19?

Liksom alltid när en vaccination ges k
ommer alla som får vaccin mot covid 19
att hållas under observation en stund
efteråt, ifall en omedelbar biverkning
eller allergisk reaktion skulle
uppkomma. Vissa kan få lindriga
symtom som smärta, svullnad
eller huvudvärk eller känna sig
varma eller febriga ett tag efter
injektionen. För personer med MS kan detta leda till att
något MS symtom tillfälligt förvärras, men eventuella
förändringar borde gå tillbaka efter några dagar. Om dina
biverkningar oroar dig eller inte verkar försvinna, kontakta
din läkare och be om råd.
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