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Covid-19 - Peroral antiviral behandling (Paxlovid)
Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir)är ett peroralt antiviralt läkemedel som hämmar
proteasenzymet hos SARS-CoV-2-virus. Preparatet är godkänt för behandling av
patienter med riskfaktorer för svår Covid-19.

Provtagningsindikationen för covid-19 är inte ändrad.
Provtagning för SARS-CoV-2/covid-19 är indicerad vid infektionsinsjuknande med
symtom som beskrivits för covid-19 för personer som:
• Läggs in på sjukhus eller insjuknar med symtom på covid-19 under vårdtiden
• Får dialysbehandling
• Är gravida
• Har nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
• Bedöms i öppenvård på akutmottagning eller vårdcentral om handläggande läkare
beslutar om provtagning
• Bor på särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende för äldre
• Har hemsjukvård (inkl. kommunal hemsjukvård)
• Har hemtjänst
• Har insatser enligt LSS
Paxlovid kan övervägas som tidig behandling (inom 5 dagar) av patienter med
risk att utveckla svår covid-19. För riskvärdering inför beslut om antiviral
behandling till immunfriska patienter, se tabell 2 nedan.
Ta reda på när patienten fick sista vaccindosen, kontrollera riskfaktorer och
bedöm utifrån tabellen om Paxlovid kan vara aktuellt. Observera behov av
dosreducering vid nedsatt njurfunktion samt interaktionsrisk, se avsnitt om
Handläggning nedan.
Yngre, vaccinerade patienter blir sällan aktuella för Paxlovid.
Seronegativa patienter bedöms som ovaccinerade, och ska handläggas utifrån
det. Provtagning för SARS-CoV2-antikroppar behöver inte göras innan beslut om
behandling.
För patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar, se separat avsnitt senare i
dokumentet.
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Handläggning av patienter med indikation för behandling med Paxlovid:
1. Bedöms patienten vara sjuk av covid-19?
(= positivt covidtest OCH symtom förenliga med covid såsom feber,
luftvägssymtom, gastrointestinala symtom eller nedsatt allmäntillstånd). Pat
som endast är positiva i smittspårning, med avsaknad av symtom
rekommenderas inte behandling.
2. Tidsaspekt: Behandling med Paxlovid ska börjas inom 5 dagar från
symtomdebut.
3. Interaktionsrisk: Paxlovid interagerar med ett flertal andra mediciner. Därför
är en genomgång av patientens samtidiga preparat nödvändig inför insättning.
Ett bra instrument för interaktionsgenomgång finns tillgängligt på Liverpool
COVID-19 Interactions (covid19-druginteractions.org).
4. Njurfunktion: Paxlovid är kontraindicerat vid kreatininclearance <30 ml/min.
Dosreduceras vid kreatininclearance <60 ml/min, se Dosering nedan. Vid
osäkerhet, komplettera provtagning med S-kreatinin.
Dosering: 2 tabletter nirmatrelvir 150 mg + 1 tablett ritonavir 100 mg, 2 gånger
dagligen i 5 dagar.
Nedsatt njurfunktion:
Kreatininclearence 60–30 ml/min:1 tablett nirmatrelvir 150 mg + 1 tablett ritonavir 100
mg, 2 gånger dagligen i 5 dagar.
Kreatininclearence <30 ml/min: kontraindikation att ge Paxlovid.
Slutenvård: läkemedel rekvireras till respektive avdelning där patient vårdas. Central
favorit finns, §pax (= Paxlovid).
Kommunal vård: läkemedel rekvireras från utökat buffertförråd.
Akutmottagning/öppenvård: recept skrivs.
Vid osäkerhet kring indikation och kontraindikation, tag kontakt med infektionsjour
och diskutera på dagtid.
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Patienter inom öppenvården med kraftigt nedsatt immunförsvar
Gravt immunsupprimerade patienter har ökad risk att drabbas av svår Covid-19infektion och kan uppvisa nedsatt immunsvar på vaccination. Detta gäller i
synnerhet B-cellsdepleta.
För dessa patienter kan det bli aktuellt med Paxlovidbehandling inom 5 dagar
från symtomdebut. I undantagsfall kan Remdesivir i tre dygn ges profylaktiskt.
Följande är exempel på patientgrupper som avses:
• Patienter med pågående eller tidigare behandling med B-cellshämmande
läkemedel, ex Mabthera (rituximab)
• Solid organtransplanterade
• HSCT, allogen och autolog (senaste 3 åren)
• ALL/KLL
• B-cellslymfom
• CVID
Vid multipla riskfaktorer för svår covid hos immunsupprimerad patient, kan
Paxlovid sättas in utan föregående provtagning av SARS-CoV-2-ak och utan
kontakt med infektionsjour.
Kontakt tas med infektionsjour för att diskutera alla seronegativa patienter vid
osäkerhet huruvida indikation för Paxlovid finns.
För yngre, seropositiva patienter som saknar multipla riskfaktorer blir det sällan
aktuellt med Paxlovidbehandling.
Rutin för att avgöra antikroppsstatus med provtagning av SARS CoV-2-ak, vg se
bilaga 1.
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Bilaga 1:
Rutin för att avgöra antikroppsstatus hos patient med aktuell Covid-19:
Beställ antikroppsprov i den egna klinikens journal: SARS-CoV-2-ak (IgG-kvant)-P.
Akutmärk beställning och provrör.
Provtagning av poliklinisk patient:
Katrineholm: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 070-5744987
Nyköping: Vardagar provtas patient i hemmet via ALMA, tel 072-1433116. Helger via
akutmottagningen NLN, som meddelas att patient kommer via telefon.
Eskilstuna: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 016-103297
Strängnäs: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 0152-26044
Trosa/Gnesta: Patient provtas i hemmet via SSIH, tel 072-1421946
Bevaka provsvaret, doktor-till-doktorskontakt till infektionsjour vid negativt test, eller
om gränsvärde. Vi vill också ha uppgifter om datum för symtomdebut, riskfaktorer,
vaccinationsstatus och ev interaktioner med Paxlovid (se avsnitt om Handläggning
ovan).
Infektionsläkare beslutar därefter om antiviral behandling ska ges.
Provsvar på helger: Vid gränsvärde på helgen kan svar dröja då de måste valideras
av läkare, om provsvar dröjer tas kontakt med Unilabs enl nedan (se Provhantering).
Provhantering:
• Beställning akutmärks i NCS Cross
• Provtagningsmaterial: Serumrör med gel, se anvisningar.se
• Provet märks med stor AKUT lapp och skickas till laboratoriet på NLN, KSK
eller MSE
• Vid provtagning i Eskilstuna och Strängnäs tar SSIH kontakt med Unilabs,
telefonnr 04680 och meddelar att akutprov är på väg.
• Unilabs i Nyköping/Katrineholm ombesörjer taxitransport till MSE. Inget
telefonsamtal behövs.
• Provet analyseras så fort det kommer till laboratoriet MSE.
• Autovalidering av de flesta provsvar.
• OBS! Undantag: - prover som blir gränsvärde går till läkarbedömning - högt
positiva prover (>5680 BAU/mL) måste godkännas manuellt av labpersonalen
pga tekniska skäl. Vid frågor om provsvar vänligen kontakta Serologen
telefonnr 05453 (mån-fre 8.00-16.00, lördagar 8.00-14.00, söndagar 8.0013.00.) Övriga tider kontaktas kemlab, telefonnr 04680)
Författare: Markus Kalén, överläkare, infektionsmottagningen
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