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Ännu inget läkemedel eller vaccin mot covid-19 
 

Runt om i världen pågår omfattande studier för att hitta läkemedel som kan förebygga eller behandla 
covid-19. Studier görs på bland annat antivirala läkemedel och immunmoduIerande läkemedel. Bland 
de antivirala läkemedlen som provas finns flera kandidater som har visat effekt mot Covid-19 i 
provrör (cellkultur), men ännu har ingen substans visat effekt mot viruset i människa. Exempel på 
läkemedel som genomgår studier är remdesivir (under utveckling och ej godkänt som läkemedel), 
klorokinfosfat (godkänt för användning mot malaria), hydroxiklorokin (Plaquenil, godkänt för 
behandling av olika reumatologiska sjukdomar) samt lopinavir/ritonavir (Kaletra, godkänt för 
behandling av HIV). Bland de immunmodulerande läkemedlen finns många olika kandidater, både 
godkända läkemedel och experimentella läkemedel under utveckling. 

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. En rad aktörer i världen arbetar på olika sätt med 
att försöka ta fram ett verksamt vaccin. Det finns idag två vacciner som genomgår klinisk prövning på 
människor (fas I) i världen. Ingen av studierna sker i Sverige. Även om det pågår intensiv forskning för 
att hitta ett vaccin mot covid-19 bör man räkna med att ett vaccin inte kommer att vara godkänt för 
användning under 2020.  

I avsaknad av vaccin och andra förebyggande läkemedel ska man följa de rekommendationer som 
utfärdas av Folkhälsomyndigheten för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen. 

Läs mer på Läkemedelsverket.se 

 

 
Snabbtester och självtester/hemmatester för covid-19 
 

Det som avgör om en produkt ska betraktas som ett snabbtest eller självtest är det avsedda 
ändamålet och den avsedda användaren av produkten. Det är endast tillverkaren som kan bestämma 
den avsedda användningen av testet. 
 
 

Självtester eller hemmatester är avsedda att användas av konsumenter i hemmiljö. Ett självtest är 
ett kit där en konsument i hemmiljö tar prov och tolkar resultatet på egen hand. Tester som är 
avsedda för att påvisa sjukdom genom att analysera ett prov som tagits från kroppen räknas som 
IVD-produkter (medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik). De ska vara CE-märkta. 
  

Hemmatester för covid-19 är inte tillförlitliga 
 

Läkemedelsverket avråder bestämt privatpersoner och företag från att köpa och använda de tester 
som erbjuds på flera webbsidor för att påvisa covid-19. Läkemedelsverket har utrett och förbjudit 
försäljningen av flertalet testkit riktade till privatpersoner och företag. Sådana tester riskerar att göra 
mer skada än nytta eftersom de inte har kunnat visa tillräckligt bra tillförlitlighet. I dagsläget finns det 
inga tillförlitliga självtester för covid-19 på marknaden. De tester som idag marknadsförs som 
snabbtester och sägs påvisa antikroppar för covid-19 är endast avsedda för användning inom hälso- 
och sjukvård. Mer information finns på Läkemedelsverkets sida för Covid-19. 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/annu-inget-lakemedel-eller-vaccin-mot-covid-19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/salja/snabb-och-sjalvtester-for-covid-19

