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Vägledning för bedömning av immunitet efter 

infektion med covid-19 och vad det innebär för 

individen 

 

Detta dokument bygger på Folkhälsomyndighetens vägledning med samma 

namn (200721): https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-efter-

infektion-med-covid-19/  

Bakgrund  

Personer som har haft covid-19-infektion, som bekräftats med prov som 

påvisar virusets arvsmassa (PCR), och tillfrisknat bedöms ha låg risk att 

insjukna igen i åtminstone 6 månader framåt. 

Detsamma gäller dem som har haft en infektion, tillfrisknat, och därefter 

utvecklat mätbara nivåer av antikroppar. Alla bildar inte antikroppar men 

dessa individer har troligen ändå utvecklat någon form av immunförsvar t 

ex genom så kallat T-cellsmedierat immunförsvar. 

Hittills under pandemin finns endast något enstaka bekräftat fall av 

återinfektion. 

Förnyad provtagning med PCR-test bör övervägas om det föreligger en 

misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid 

immunsosuppression, samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt 

med aerosolbildande moment. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att individer som har haft en covid-
19-infektion och uppfyller kriterierna nedan har skydd mot 
återinfektion i upp till ett halvår från provtagningen: 

 

• Personer som testats positivt för covid-19 med PCR-test och där det gått 

minst 14 dagar efter insjuknandet, inklusive minst 2 dygns feberfrihet och 

allmän, stabil förbättring. 

• Personer med påvisbara IgG-antikroppar i antikroppstest som uppfyller 

prestandakriterier enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

(ansvarig aktör för antikroppspåvisning bör informera om testets prestanda 

på svaret till individen). 
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Vilken förändring för individen innebär immunitet? 

• Möjlighet att umgås med andra personer, även inomhus, oavsett om man 

tillhör riskgrupp eller ej, eller om den man ska umgås med tillhör en 

riskgrupp (gäller upp till ett halvår efter att man fått provsvar). 

Observera att det fortfarande är mycket viktigt med god handhygien, 

eftersom även en immun person kan få med sig virus på exempelvis 

händerna och alltså sprida smitta ändå, s.k. kontaktsmitta. 

 

OBS! För boenden gäller tills vidare särskilda bestämmelser. Se 

Smittskyddsenhetens dokument ”Stöd för att bedöma undantag från 

besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar” och 

Socialstyrelsens dokument  ”Stöd för att bedöma undantag från 

besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar” 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/dokument-webb/kunskapsstod/stod-undantag-antikroppar-covid-

19.pdf  

 

Övriga rekommendationer ska följas som tidigare 

• Följa de generella smittskyddsåtgärderna i samhället. 

• Följa rekommendationer på arbetsplatser 

• Inom hälso- sjukvård och omsorg: fortsatt följa hygienrutiner och använda 

rekommenderad personlig skyddsutrustning. 
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