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Farmakologisk behandling av patienter med 
lunginflammation i samband med COVID-19 

Pandemin med COVID-19 är troligen den största utmaningen global och svensk sjukvård har 
ställts inför i modern tid. Behandlingsarsenalen är tyvärr begränsad och för insjuknade är 
enbart stödjande behandling möjlig. Någon specifik behandling mot COVID-19 infektion med 
övertygande vetenskapligt stöd har hittills inte presenterats. Kunskapsutvecklingen på 
behandlingsområdet är mycket snabb och dagligen presenteras resultat från nya studier. 
Förhoppningen är därför att läkemedelsbehandling för att förebygga eller behandla COVID-
19 kommer att kunna erbjudas i framtiden. 

Klorokinfosfat och hydroxiklorokin (Plaquenil®) 

Preparaten används som profylax vid malaria respektive som anti-inflammatoriskt medel vid 
vissa reumatiska sjukdomar. Klorokinfosfat och hydroxiklorokin har visats ha antiviral effekt 
mot en rad RNA-virus, inklusive SARS-CoV-2 in vitro. Hydroxiklorokin kan eventuellt sänka 
virusbördan men den kliniska effekten är ännu oklar. I en oblindad studie, kunde Gautret och 
kollegor påvisa en ökad ”viral clearance” hos COVID-16 patienter efter 6 dagars behandling 
med hydroxiklorokin, en effekt som förstärktes av samtidig behandling med azithromycin1. 
Ett tjugotal randomiserade studier pågår men 2020-03-26 finns ännu inga resultat 
publicerade. Surviving Sepsis Campaign COVID-19 Guidelines menar att bevisen är 
otillräckliga för att man ska kunna rekommendera användning av klorokinfosfat eller 
hydroxiklorokin till kritiskt sjuka vuxna med COVID-192. WHO tillsatte 2020-03-13 en 
expertkommitté för att utvärdera värdet av klorokinfosfat och hydroxiklorokin vid 
behandling av COVID-19 men inga resultat finns ännu presenterade. 

Biverkningsprofilen är känd (förlängning av QTc-intervall, illamående, hypoglykemi) och 
behandling kan övervägas efter individuell risk-nytta bedömning och i samråd med 
infektionsläkare. Preparaten finns för närvarande med i ett flertal aktuella 
behandlingsprotokoll inom Sverige och utomlands.   

Dos: Klorokinfosfat;  laddningsdos 1000 mg följt av 500 mg x 2 i 5 dagar. Alternativt kan 
tablett hydroxiklorokin (Plaquenil®) ges; laddningsdos 400mg x 2 sedan 200 mg x 2 i 5 dagar. 
Den förväntade halveringstiden är >1 vecka. 

Behandla hypomagnesemi och hypokalemi.  

Dosreduktion vid njurinsufficiens och vid EKG förändringar. 

Antiviral behandling 

Lopinavir/ritonavir är ett antiviralt kombinationspreparat som används för att behandla 
HIV-infektion. Det har effekt på MERS-CoV såväl in vitro som i djurmodeller. En 
randomiserad kontrollerad studie från Kina på COVID-19 patienter kunde varken påvisa 
effekter på mortalitet eller klinisk förbättring, men en minskad vårdtid på 
intensivvårdsavdelning och på sjukhus3. Surviving Sepsis Campaign COVID-19 Guidelines 
menar att bevisen är otillräckliga och gör därför en svag rekommendation emot användning 
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av lopinavir/ritonavir till kritiskt sjuka vuxna med COVID-19. Flertalet randomiserade studier 
pågår, bland annat initierade av WHO.  

Remdesivir har visats ha antiviral effekt mot SARS-CoV-2 in vitro och mot MERS-CoV i 
djurmodeller4,5. Flera randomiserade studier pågår. Fallbeskrivningar rapporterar positiv 
effekt vid COVID-19 och biverkningsprofilen är godtagbar men resultat från randomiserade 
studier saknas ännu (2020-03-26). Surviving Sepsis Campaign COVID-19 Guidelines anger 
ingen rekommendation för användning av remdesivir till kritiskt sjuka vuxna med COVID-192. 

Remdesivir har tidigare kunnat ges på licens på ”compassionate use”-indikation till 
respiratorbehandlade patienter med PCR-bekräftad COVID-19 infektion (utom vid 
multiorgansvikt, vasopressorberoende cirkulationssvikt, ALAT > 5 ggr normalgränsen eller 
svår njursvikt). Denna möjlighet har nyligen tagits bort. Preparatet kommer sannolikt snart 
att kunna ges genom ett enklare förfarande, ”expanded access” och kan under sådana 
omständigheter övervägas efter individuell risk-nytta bedömning och i samråd med 
infektionsläkare.  

Dos: 200 mg iv dag 1, sedan 100 mg x 1 i 5-10 dagar. 

Immunmodulerande läkemedel  

Interleukin-6 (IL-6) och JAK antagonister. IL-6-receptor-antagonisterna tocilizumab och 
sarilumab och JAK-hämmaren baricitinib är registrerade för behandling av svår reumatoid 
artrit och används även vid ”cytokine release syndrome”. Dessa läkemedel har föreslagits för 
behandling av patienter med COVID-19 orsakad lunginflammation. Konceptet är intressant 
och i vissa länder rekommenderas därför att IL-6 antagonister används mot COVID-19 
orsakad lunginflammation.  

Det saknas publikationer rörande dessa läkemedel vid COVID-19 infektion i PubMed (2020-
03-26). Evidensläget är ytterst begränsat och eventuell effekt av IL-6 antagonister vid COVID-
19 infektion baseras på anekdotiska data och fallrapporter. I en observationsstudie av 
huvudsakligen icke-intensivvårdskrävande patienter med COVID-19 infektion6 gav 
tocilizumab, i tillägg till methylprednisolon och lopinavir, ett minskat syrgasbehov och viss 
radiologisk förbättring efter 5 dagar. Både randomiserade Fas 2- och Fas 3-studier på 
patienter med COVID-19 är planerade (NCT04317092; 
https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-03-19.htm). 

En ökad kunskap avseende effekterna av och risker med interleukin-antagonister efterfrågas 
och vetenskapligt stöd för dessa behandlingar bör inväntas. Behandling av COVID-19 orsakad 
lunginflammation inom intensivvården med IL-6 och JAK antagonister kan i nuläget inte 
rekommenderas. Användning av dessa preparat vid COVID-19 infektion i Sverige bör därför 
tillsvidare ske inom ramen för kontrollerade patientstudier där dessa genomgått sedvanlig 
etisk prövning. 

Steroider. För närvarande finns mycket begränsade data angående steroidbehandling av 
COVID-19-orsakad lunginflammation. En retrospektiv rapport av patienter med svår COVID-
19 behandlad med methylprednisolon 1-2 mg/kg/d i 5-7 dagar kunde påvisa en kortare tid 
för syrgasbehov och förbättrad radiologisk bild7. Rapporten var dock inte underkastad peer-
review, var retrospektiv och observationell varför det vetenskapliga värdet är begränsat.  
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Befintlig kunskap om influensa, MERS-SARS coronavirus och ARDS har extrapolerats till 
COVID-19 infektioner. Vid behandling av MERS-SARS coronavirus-orsakad lunginflammation 
med steroider sågs ingen förbättrad överlevnad8. Däremot noterades ökade virusmängder 
hos patienterna.  En uppdaterad metaanalys utförd av Surviving Sepsis Campaign gruppen2 
visade dessutom en ökad mortalitet hos patienter med influensa (OR2.76 [95%CI 2.06-3.96]). 
Hos patienter med ARDS (dvs ej med fokus på virala infektioner) visar den uppdaterade 
metaanalysen en gynnsam effekt av kortikosteroider på mortalitet (RR0.75 [95%CI 0.59-
0.95]).  

Sammantaget saknas evidens för positiva kliniska effekter av steroider på indikationen i 
COVID-19-utlöst ARDS.  

Vid terapiresistent septisk chock rekommenderas lågdos steroider enligt Surviving Sepsis 
Campaign Guidelines. 

Sammanfattning 

Vi har ofullständig kunskap om COVID-19 infektion och dess behandling varför dessa 
rekommendationer kan komma att ändras i takt med att ny information kommer.  

  

Referenser  

1) Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an 
open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents – In Press 17 
March 2020 – DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949 

2) Alhazzani W et al for the Surviving Sepsis Campaign. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the 
Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Unedited accepted 
proof. https://www.sccm.org/getattachment/Disaster/SSC-COVID19-Critical-Care-Guidelines.pdf 
Accessed 26 March 2020 

3) Cao B et al. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. New Eng J Med 
2020; Mar. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282 

4) Sheehan TP et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, 
and interferon beta against MERS-CoV. Nature Communications 2020; 11:222 

5) de Wit E et alProphylactic and therapeutic remdesivir (GS-5734) treatment in the rhesus macaque 
model of MERS-CoV infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Feb 13. pii: 201922083. doi: 
10.1073/pnas.1922083117 

6) Xu X, Han M, Li T et al. Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab. chinaXiv: 
202003.00026v1 

7) Wang Y, Jiang W, He Q, Wang C, Wang B, Zhou P, Dong N, Tong Q, (2020) Early, low-dose and short-
term application of corticosteroid treatment in patients with severe COVID-19 pneumonia: single-
center experience from Wuhan, China. medRxiv: 2020.2003.2006.20032342 

8) Arabi Y et al. Corticosteroid Therapy for Critically Ill Patients with Middle East Respiratory Syndrome. 
Am J Respir Crit Care Med 2018; Vol 197:757–767 

 

 

 

 



 4 

Expertgruppen för SFAI/SIS 

Michelle Chew, professor, överläkare 
Anestesiologi och Intensivvård 
Universitetssjukhuset Linköping 
Institution för biomedicinska och kliniska vetenskaper 
Linköpings Universitet 

Miklos Lipcsey, professor, överläkare 
Anestesiologi & Intensivvård 
Akademiska Sjukhuset, AnOpIVA 
Inst. För Kirurgiska Vetenskaper/Anestesiologi & Intensivvård 
Uppsala Universitet 

Mikael Bodelsson, professor, överläkare 
Verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård 
Skånes Universitetssjukhus 
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund 
Anestesiologi och intensivvård 
Lunds Universitet 

Sten Rubertsson, professor, överläkare 
Anestesiologi & Intensivvård 
Akademiska Sjukhuset, AnOpIVA 
Inst. För Kirurgiska Vetenskaper/Anestesiologi & Intensivvård 
Uppsala Universitet 

Lars I. Eriksson, professor, enhetschef, överläkare 
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård 
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi 
Karolinska Institutet 

Anders Oldner, professor, överläkare 
Perioperativ Medicin och Intensivvård 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård 
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi 
Karolinska Institutet 

Hans Hjelmqvist professor, överläkare 
Anestesi och Intensivvård 
Örebro Universitetssjukhus 
Institutionen för Medicinsk Vetenskap 
Örebro Universitet 

 



 5 

Michael Haney, professor, överläkare 
Anestesiologi och intensivvård 
Norrlands Universitetssjukhus 
Inst. för Kirurgisk och perioperativ vetenskap/Anestesiologi och intensivvård 
Umeå Universitet 

Sven-Erik Ricksten, Senior professor 
Avd. för anestesiologi och intensivvård 
Institutionen för kliniska vetenskaper 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 


