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Information till vård- och omsorgspersonal som 

lämnar blodprov för analys av antikroppar mot 

det nya corona-viruset SARS-CoV-2 

 

Blodprov för analys av antikroppar (serologi) tas för att se om en individ har 

haft en genomgången covid-19-infektion och bildat antikroppar mot viruset.  

Antikroppar är proteiner som bildas av kroppens immunförsvar för att 

bekämpa bl.a. bakterier och virus.  

Antikroppar (IgG) mot SARS-CoV-2 bildas en till tre veckor efter 

symtomdebut. Vid lindrig sjukdom kan antikroppsproduktionen dröja ännu 

längre tid. Alla bildar inte mätbara nivåer av antikroppar. Troligen har man 

ändå någon form av immunitet efter genomgången infektion. Blodprov för 

antikroppsanalys tas när det gått minst 3 veckor sedan symtomdebut. 

  Provsvar 

Den förväntade svarstiden ligger inom ca 1-2 veckor. 

Något av nedanstående svarsalternativ kommer att ges: 

1. Antikroppar (IgG) mot SARS-CoV-2  Påvisat. Fyndet förenligt med 

genomgången covid-19 infektion 

2. Antikroppar (IgG) mot SARS-CoV-2  Ej påvisat  

3. Antikroppar (IgG) mot SARS-CoV-2  Gränsvärde, kommentar (olika 

kommentarer från Mikrobiologen, exempelvis kommentar om att 

man kan ta nytt prov). 

  Vad innebär påvisade antikroppar? 

Folkhälsomyndigheten bedömer att genomgången covid-19-infektion ger 

någon form av immunitet, åtminstone ett halvår från infektionstillfället. 

Om man insjuknar igen med förkylningssymptom inom 6 månader efter 

tillfrisknande från bekräftad covid-19 behöver man inte provtas igen 

(näsa/svalgprov för påvisning av virusets arvsmassa (PCR)). Man kan 

återgå i arbete när man är förbättrad och orkar.  

Som alltid är det förstås viktigt att fortsätta följa basala hygienrutiner och 

använda den skyddsutrustning som rekommenderas i vårdsituationer. 
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För information om vad immunitet innebär, se dokumentet ”Blodprov för 

analys av antikroppar – serologi – och immunitet mot SARS-CoV”, som 

finns på Smittskyddsenhetens externa hemsida. 

 

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

