Gravide - gradsinddeling af øget risiko (høj vs. moderat) ved COVID-19
Gravide i høj risiko (klinisk ekstremt sårbare)
Vaccinegruppe 5
Nedsat immunforsvar

Organtransplanterede
Knoglemarvs- eller stamcelletransplanterede indenfor de seneste
6 måneder
Tilstande med øget risiko for infektion (f.eks. seglcelleanæmi eller
svær kombineret immundefekt (SCID))
Splenektomi

Kræftsygdom

Lungesygdom

Hjertesygdom

Indtagelse af immunsupprimerende medicin i en grad som øger
risikoen for infektion
 Patienter, der får mere end 7,5 mg prednisolon dagligt
 Patienter i behandling med biologisk medicin
o Vedrørende Retuximab: hæmmer B-celle-respons og
kan dermed reducere antistofresponset ved vaccinen,
som det er set ved influenza vaccine. Man tænker dog
ikke, at det er farligt, men at vaccinen måske ikke
dækker lige så godt for denne gruppe
patienter. Præparatet benyttes dos ikke så meget til
gravide og gives med loangt interval, hvorfor
det foreslåes, at man giver COVID-19 vaccinen kort
inden ny injektion af Retuximab gives.
 Patienter i 2-stofs immunosupprimerende behandling af
inflammatorisk tarmsygdom
Kemoterapi eller antistofbehandling mod
kræft, inkl. immunterapi.
Alvorlig lungesygdom, f.eks. cystisk fibrose, svær astma eller
svært nedsat lungefunktion på anden baggrund
Vedrørende svær astma:
 FEV1 <70% af forventede værdi eller
 Fast (=daglig) prednisolon-behandling uafhængigt af dosis
 En eller flere akutte forværringer/eksacerbationer
indenfor de seneste 12 måneder behandlet
med prednisolonkur
Svær hjertesygdom:
Kompleks medfødt hjertesygdom (GUCH).
Dog fraset bikuspid aortaklap med ingen/let aortainsufficiens/stenose,
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Nyresygdom

velopereret coarctatio med ingen/velbehandlet hypertension,
simple skillevægsdefekter (ASD, VSD og AVSD) uden betydende
klapsygdom.
Erhvervet hjertesygdom:
Moderat til svært symptomatisk hjertesvigt med begrænsning i
fysisk aktivitet (NYHA II-IV)
Tilstand med forhøjet blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal
hypertension)
Kronisk nyresvigt
 eGFR<60
 nefrotisk syndrom med plasma albumin <20 gr/l
og/eller dialyse

Gravide i moderat risiko (klinisk sårbare)
Vaccinegruppe 10
Hjertesygdom

Hjerte-karsygdom (f.ex hjertesvigt)

Nyresygdom

Kronisk nyresygdom
Med påvirket kreatinin
Svær diabetes (type 1 og 2 (ikke gestationel diabetes))
På linie med ikke gravide diabetikere:
 Påvirket nyrefunktion (forhøjet creatinin)
 HbA1c>70 efter gestationsalder 12

Endokrinologisk sygdom

Ekstrem overvægt (BMI >40)
Leversygdom

Leversygdom (f.eks. hepatitis)
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