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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.

18. oktober 2022

For at være i målgruppen for behandling skal du:

 • Være testet positiv for covid-19 med PCR-test eller en antigen test (hjemmetest)

 • 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, er du muligvis i målgruppen  
for at kunne få tidlig behandling.  

* Læs mere i pjecen.
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1. Positiv test for covid-19 
Det kan være en positiv PCR-test, hurtigtest eller selvtest.

1. Symptomer på covid-19 
Du skal have væsentlige symptomer på covid-19, og de må maksimalt have varet 5 dage,  
før du er i målgruppen for behandling.

2. I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper:
a. Du er 80 år eller ældre og er vaccineret for mere end 6 måneder siden.
b.	 Du	er	80	år	eller	ældre	og	har	en	eller	flere	kroniske	sygdomme	eller	tilstande*, uanset  
 din vaccinationsstatus.
c. Du er 65-79 år og uvaccineret.
d.	 Du	er	65-79	år,	har	en	eller	flere	kroniske	sygdomme	eller	tilstande* og er vaccineret for  
 mere end 6 måneder siden. 
e.	 Du	er	50-64	år,	har	en	eller	flere	kroniske	sygdomme	eller	tilstande*	og	er	uvaccineret	
f. Du er gravid og er i øget risiko, for eksempel pga. kroniske sygdomme, og du ikke er  
 vaccineret. Det er din egen læge, som vurderer, om du er i øget risiko.

* Kroniske sygdomme eller tilstande kan for eksempel være: kronisk nyresvigt, svær lungesygdom, 
alvorlig kronisk leversygdom, alvorlig hjertesygdom, kræft, dårligt reguleret sukkersyge, er overvæg-
tig, alvorlig neurologisk sygdom, svær psykisk sygdom, nedsat immunforsvar. 

Der kan være forskel i kriterierne for de forskellige typer af behandlinger. 

Om tidlig behandling
Der	findes	forskellige	typer	af	tidlige	behandlinger	mod	covid-19,	som	alle	har	til	formål	at	
nedsætte risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Behandlingerne gives til personer der er 
i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Høj alder, kroniske sygdomme og graviditet er 
nogle af de tilstande, der øger risikoen, specielt hvis du ikke er vaccineret. 

Hvem kan være i målgruppen for tidlig behandling mod covid-19?

Hvordan får jeg tidlig behandling mod covid-19?
Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen for tidlig behandling, er det vigtigt, at du kon-
takter din praktiserende læge hurtigst muligt efter du er konstateret smittet. Din læge kan 
vurdere, om du kan tilbydes tidlig behandling enten direkte fra almen praksis eller via en in- 
fektionsmedicinsk afdeling. 

Behandlingen	skal	gives	kort	tid	efter,	at	du	har	fået	symptomer	på	covid-19	for	at	have	effekt.	

Hvordan foregår behandlingen?
Ved nogle af behandlingerne kan du få en recept ved din praktiserende læge. Andre behand-
linger gives på sygehus.

Da du er testet positiv for covid-19, og derfor er i isolation, skal du ikke selv hente din tabletbe-
handling på apoteket. I stedet kan du få en pårørende eller én du kender til at hente den, eller 
du kan få den bragt ud fra apoteket. Tabletterne er gratis, men der er gebyr ved udbringning.


