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Provtagning för COVID 19-antikroppar 
Du har idag tagit ett prov för att påvisa antikroppar för det nya coronaviruset  
(SARS-CoV2-Ig-G) som orsakar sjukdomen COVID-19.  
Notera att det tar 1-4 veckor från sjukdom till att antikroppar utvecklas samt att alla som är 
sjuka inte utvecklar antikroppar.  

Provsvaret kommer vanligen inom några arbetsdagar efter att det är taget men kan vid hög 
belastning dröja upp till en vecka. Ibland behöver prover köras om och det kan då dröja upp 
till 10 dagar.  

Gå in på e-tjanster.1177.se och logga in med mobilt bank-id. Välj Journalen under övriga 
tjänster, under fliken Journal kan du se när ditt provsvar kommit in och resultatet.  
Är du vårdnadshavare för ett barn kan du även se barnets prov via deras journal.  
 

Tolkning av svar på Covid19-antikroppstest 

Om provet är positivt (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva) talar det för att du haft 
Covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående Covid-19 infektion. 
 
Om provet är negativt (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa) talar det emot att du haft 
Covid-19 infektion men det kan även bero på för tidigt taget prov alternativt att du haft 
infektionen men inte bildat antikroppar i den mängd att det gått att mäta dem. 
 
Ibland blir provet osäkert och laboratoriet kommer då köra om det. Blir även det svaret 
osäkert kan man behöva ta provet igen efter 4 veckor. Det kommer då svaras ut som 
reaktivt prov och i kommentaren kommer stå hur du rekommenderas handla.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att det ännu finns begränsad information om hur många 
som bildar antikroppar, huruvida genomgången infektion ger skydd mot ny infektion och hur 
länge skyddet i så fall håller i samt om det finns risk att få COVID19 fler gånger. 
Det är därför mycket viktigt att du även om du får besked om att du har antikroppar 
fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd.  

Stanna hemma vid minsta symtom 
Tvätta händerna noga 
Håll avstånd 

 
Får du nya symtom förenliga med COVID 19 och inte har testats positivt kan du provtas 
med PCR-teknik för pågående infektion. Se vår hemsida för mer info.  
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