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Information gällande blodprovstagning av 

antikroppar mot SARS CoV-2 -serologi- till vård- 

och omsorgspersonal 

 

Från och med 2020-06-01 finns möjlighet att få analys av antikroppar (IgG) 

mot coronaviruset SARS-CoV-2 utförd av Klinisk mikrobiologi, Falu lasarett. 

På grund av begränsad kapacitet provtas i nuläget endast följande: 

 Vård- och omsorgspersonal, som under våren haft symptom som 

skulle kunna stämma med covid-19, men som ej är provtagen för 

coronavirus i NPH/svalg, eller som är provtagen med negativt 

resultat. 

 Patienter med långdragna symptom som skulle kunna bero på covid-

19, kan också bli aktuella för serologisk diagnostik efter bedömning av 

behandlande läkare. 

Blodprov för serologisk analys tas tidigast 3 veckor efter symptomdebut. 

Bestämd turordning för provtagning av vård- och omsorgspersonal behöver 

ej längre tillämpas. 

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 
 

Folkhälsomyndigheten bedömer att genomgången infektion med covid-19 

som bekräftats med antingen PCR-prov eller antikroppssvar ger någon 

form av immunitet. Det bedöms ge skydd mot återinfektion i upp till ett 

halvår från att man tagit provet. 

Om man insjuknar igen med förkylningssymptom 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.  

Observera att även om man har antikroppar mot covid-19, behöver man 

fortsätta att följa rekommendationerna om skyddsutrustning samt följa 

basala hygienrutiner vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad 

covid-19. 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/covid-19/
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För information om vad immunitet innebär, se dokumentet Vägledning för 

bedömning av immunitet efter infektion med covid-19, och vad det innebär 

för individen. 

 

 

  

https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-efter-infektion-med-covid-19.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-efter-infektion-med-covid-19.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/5432a2ee66334b399b57230c6e570007/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-efter-infektion-med-covid-19.pdf
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