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     11. marts 2021 

Pressemeddelelse 
 

To stik mod COVID-19 er ikke nødvendigvis nok 
 

En del blodprøvesvar fra antistoftest viser, at antallet af antistoffer dannet hos 
nyretransplanterede en måned efter anden COVID-19-vaccine er så lave, at laboratoriesvaret 
bliver negativt. To stik er derfor ikke nødvendigvis nok for transplanterede, hvorfor 
Nyreforeningen efterspørger en klar plan og udmelding fra myndighederne, så de 
nyretransplanterede kan slappe og få deres hverdag tilbage.  
 
På nuværende tidspunkt gennemføres forskningsprojekter, som har til formål at undersøge effekten og 
varigheden af beskyttelsesgraden af de COVID-19 vacciner, som bl.a. tilbydes organtransplanterede. Som 
en del af disse undersøgelser, undersøger forskerne også, i hvor høj grad organtransplanterede i 
immundæmpende behandling danner anti-stoffer efter vaccination. 
 
Udfordringen er imidlertid, at det endnu ikke vides præcist, hvor højt et niveau af antistoffer der kræves for 
at opnå optimal beskyttelse mod en infektion med COVID-19. Men allerede nu viser antistoftest, foretaget 
på hospitaler en måned efter at nyretransplanterede er vaccineret, at mange transplanterede ikke danner 
det antal antistoffer, som på nuværende tidspunkt anses for at være tilstrækkeligt for, at nå den 
grænseværdi der er sat for en positiv antistof-test. Og det bør ifølge Nyreforeningen give 
sundhedsmyndighederne grund til eftertanke. 
 
-Nyrepatienter er blandt de borgere, som er allermest udsatte ved smitte med COVID-19. I Nyreforeningen 
er vi derfor optaget af situationen, og vi mener, at hvis samfundet vil beskytte de allermest udsatte, så skal 
vi sikre os, at vaccinerne reelt har den ønskede effekt, siger Nyreforeningens landsformand Jan Rishave. 
 
Han fortæller, at en række af foreningens medlemmer i øjeblikket er usikre om, hvor de står i forhold til 
deres vaccinationer, da de har fået foretaget en antistoftest på hospitalet, som er under grænseværdien. 
  
-Det er helt afgørende, at der på baggrund af de første undersøgelser og indikationer handles hurtigt. Vi er 
opmærksomme på, at vaccinen godt kan have en effekt, selvom laboratoriesvaret giver en negativ 
antistoftest. Blot er effekten af vaccinen forringet. Men af respekt for de berørte personer, så bør 
myndighederne allerede nu se på, om organtransplanterede skal revaccineres, og derefter lægge dette ind i 
nuværende vaccinationskalender. For desværre er det ikke sikkert, at to stik er nok, siger han. 
 
Efterlyser klar kommunikation  
-Vi kender vores medlemmer og vi ved, at mange i et helt år har levet isolerede fra omverdenen af frygt for 
at blive smittet med COVID-19. Det er en stor psykisk belastning ikke at vide, hvornår denne isolation for 
alvor kan brydes. Vi mener derfor i Nyreforeningen, at det er afgørende, at transplanterede bliver 
tilstrækkelig oplyste om hvor godt de er dækket efter anden vaccine, og hvordan de skal forholde sig, nu 
hvor Danmark så småt er ved at åbne op, siger Jan Rishave. 
 
Betina Berg Hansen er en af de transplanterede, som har fået et negativt laboratoriesvar. Hun fortæller: 
-Det sidste års tid har jeg i perioder og nu siden december været hjemsendt fra mit job på plejehjemmet. 
Efter 2. vaccine havde jeg et håb om at kunne besøge min farfar. Ligeledes min søster, som jeg ikke har set i 
et års tid nu. Det håb er nu sat på standby. Ligesom jeg er i tvivl om, om jeg kan og tør vende tilbage til mit 
job, selvom jeg længes efter at komme tilbage. Jeg ved simpelthen ikke hvor godt jeg er dækket, og jeg 
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trænger til et få et svar. Nu hvor Danmark så småt åbner op, og jeg i princippet snart skal tilbage på mit 
arbejde, ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal forholde mig. 
 
Betina er kun en af mange, som lever med denne usikkerhed og som ikke kan få svar på, om revaccination 
er nødvendig og i så fald hvornår hun vil få denne. 
 
Nyreforeningen opfordrer derfor myndighederne og Sundhedsministeren til en åben og tydelig 
kommunikation om problemstillingen, og til at komme med en plan for, hvad der skal ske med de 
nyretransplanterede, hvis de ikke har dannet tilstrækkeligt med antistoffer mod smitte med COVID-19.  
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Jan Rishave, Landformand, Nyreforeningen, tlf. 28 90 93 14. 
Michael Buksti, Direktør, Nyreforeningen, tlf. 40 90 29 48. 
 
 

Om Nyreforeningen  
Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og 
urinvejssyge, pårørende og donorer. Organisationen blev stiftet i 1975 og har i dag 5.550 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse. 
Nyreforeningens arbejde består i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Læs 
mere på www.nyre.dk. 
 


