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Vaccin covid-19 – Rekommendation till cancerpatienter 
 
Ska jag som cancerpatient vaccinera mig? 
Ja. Om du inte har någon särskild allergi mot något av komponenterna i vaccinet bör du vaccinera dig. 
Innan du ska vaccinera dig så fyller du i en hälsodeklaration. Denna fångar upp eventuella sådana 
allergier. 
 
Finns några särskilda risker med covid-19-vaccin för mig som är cancerpatient? 
Nej, inga kända risker utöver det som gäller för friska personer (främst smärta vid injektionsstället samt 
sjukdomskänsla och feber och sjukdomskänsla något dygn efter vaccinering) 
 
Vart ska jag som cancerpatient vända mig för att bli vaccinerad? 
Vaccination kommer framför allt att ske inom primärvården. Det är dit du ska vända dig för att få 
information om när du kommer att bli vaccinerad. 
 
Spelar det roll vilket vaccin jag som cancerpatient får? 
Nej, de data som finns talar för att de vacciner som finns ute nu samtliga har hög effektivitet och det 
finns i dagsläget inga specifika råd för cancerpatienter när det gäller typ av vaccin.  
 
Har jag som cancerpatient samma effekt av vaccinet som friska personer? 
• Patienter som har pågående cellgiftsbehandling mot cancer kan ha förändrat immunsvar mot 

vaccinet och därmed inte få samma skyddseffekt av vaccineringen som andra. Det skiljer sig 
mellan olika preparat och sjuksköterskor och läkare där du får behandlingen kan ge mer 
information. Kunskapen är ännu begränsad om hur stort problemet är. Eftersom man inte kan 
garantera samma effekt av vaccin som hos andra så behöver man tyvärr även efter vaccination 
iaktta gällande försiktighets- och skyddsåtgärder för att undvika smitta (hålla avstånd, hygien etc) 

• Patienter som genomgår strålbehandling kan vaccinera sig under sin strålbehandlingsperiod 
oberoende av strålbehandlingen.  

• I samband med kirurgi finns inga särskilda riktlinjer utan man kan vaccineras så snart möjlighet 
finns. Om man ska opereras för cancer är det en fördel att vara vaccinerad inför ingreppet så att 
man inte riskerar att insjukna när man är nyopererad.  

• Patienter som genomgår eller har genomgått stamcellstransplantation skall alltid fråga sin 
behandlande läkare om vaccination eftersom ett flertal olika faktorer spelar in i beslutet om eller 
när man bör vaccineras. Samma sak gäller för patienter som har pågående immunterapi mot cancer.  

• Är du tidigare behandlad mot cancer, återhämtad efter det och under uppföljning utan tecken till 
återfall i sjukdom så bedöms vaccinet som regel fungera som vanligt. 

 
När ska jag vaccinera mig om jag har pågående cellgifts-/immunbehandling?  
För att immunförsvaret ska utveckla immunitet mot sjukdomen är det troligen en fördel om man kan 
göra ett uppehåll i cancerbehandlingen under veckorna mellan de två vaccindoserna. Uppehållet i 
behandling ska förstås vägas mot risken att cancertumören återkommer eller försämras. Fråga din 
kontaktsköterska eller läkare om vad som gäller för dig. 
 
Har du frågor om vaccination i förhållande till cancersjukdom, kontakta den mottagning som ansvarar 
för din cancerbehandling.   


