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Blodprov för analys av antikroppar -serologi- 

och immunitet mot SARS-CoV-2 

 

Detta är en sammanslagning och uppdatering av dokumenten: 

-Information gällande blodprovstagning av antikroppar mot SARS-CoV-2 –

serologi- till vård- och omsorgspersonal. 

-Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19 och 

vad det innebär för individen. 

  -Erbjudande om antikroppstest till alla som läggs in i slutenvården 
 

Antikroppar är en del av kroppens immunförsvar mot bakterier och virus. 
Antikroppar (IgG) mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar sjukdomen covid-
19, bildas vanligtvis en till tre veckor efter symtomdebut.  
Alla bildar inte mätbara nivåer av antikroppar efter genomgången covid-19, 

men sannolikt finns ändå ett skydd mot återinfektion genom bl.a. T-

cellsmedierat immunförsvar och produktion av kroppsegna substanser som 

cytokiner.  

Ett positivt IgG-antikroppssvar visar att en person har haft covid-19. De flesta 
som haft covid-19 bedöms ha någon form av immunitet åtminstone ett halvår 
från infektionstillfället. Observera att enbart ett positivt antikroppsprov inte 
kan säga något om immunitetslängden, om det inte finns något känt 
infektionstillfälle bakåt i tiden.  
Smittskydd och vårdhygien Dalarna rekommenderar därför inte längre 

rutinmässig serologiprovtagning av patienter som läggs in i slutenvården. 

 
Kriterier för immunitet 
  
Inom ett halvår från infektionstillfället bedöms de flesta som haft covid-19 
ha någon form av immunitet vilket medför minskad risk att återinfekteras i 
covid-19 med allvarliga symtom. Det gäller för personer som uppfyller 
något av alternativen nedan:  
 
• Personer som haft covid-19, bekräftad med nukleinsyrapåvisning (PCR).  
• Personer som haft covid-19, bekräftad med antigentest. De antigentest 
som används behöver uppfylla prestandakriterier enligt Vägledning för 
användning antigentest vid covid-19.  
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• Personer som haft covid-19, bekräftad med antikroppstest. De 
antikroppstest som används behöver uppfylla prestandakriterier enligt 
Vägledning för antikroppspåvisning.  
 

 

Vad innebär immunitet?  
 

Genomgången infektion innebär minskad risk att själv smittas och därmed 
minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället. 
Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning samt 
fortsatt följa de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 i samhället. Noggrann handhygien är fortsatt viktigt eftersom även 
en immun person kan få med sig virus via händerna och på så sätt sprida 
smitta vidare.  
Inom vård- och omsorg ska basala hygienrutiner följas som alltid, liksom 

rekommendationerna gällande skyddsutrustning vid vård av patient med 

misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Om man som vård- och omsorgspersonal insjuknar igen med 

förkylningssymtom inom 6 månader efter tillfrisknande från bekräftad covid-

19 behöver man inte provtas igen (PCR). Man kan återgå i arbete när man 

är förbättrad och orkar. 

Förnyad PCR-provtagning av patienter efter genomgången covid-19 bör 
dock övervägas även inom 6 månader om det föreligger en misstanke om 
covid-19, exempelvis  
 
• hos patient som behöver vård och behandling inom Hälso- och sjukvård,  

• vid immunosuppression samt  

• inför hälso- och sjukvård som omfattar aerosolbildande moment. 
 

Blodprovstagning för antikroppsanalys (serologi) 

Blodprov för antikroppsanalys tas när det gått minst 3 veckor efter 

symtomdebut. Provtagning organiseras på den klinik/enhet där man arbetar 

(avdelning, vårdcentral, äldreboende etc.) Varje enhet får utse en läkare 

som ansvarar för provsvaren. Lämna följande information till den som ska 

provtas: Information till dig som lämnar blodprov för analys av antikroppar 

mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 Observera alltså att det behöver 

finnas ett känt infektionstillfälle för att det ska vara meningsfullt att ta provet 

(om syftet är att veta hur länge man har ett skydd mot återinfektion). 

Enligt överenskommelsen från den 11 juni 2020 mellan staten och Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) ska antikroppstestning vara avgiftsfri för 

Hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i 

särskilt boende och hemtjänst. Serologisk testning erbjuds övrig befolkning 

mot erläggande av en egenavgift. 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/

