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Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 

Inledning 

Klinisk mikrobiologi förändrar utbudet av antikroppsanalyser avseende 
SARS-CoV-2 för att möjliggöra både diagnostik av genomgången infektion 
och påvisande av antikroppar efter vaccination. 

Ändringen gäller från och med 2021-06-07 
 

Analyser 
- IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 nukleokapsid-antigen (N-ag) 
IgG-antikroppar mot N-ag påvisas enbart efter genomgången infektion. 
4 veckor efter insjuknandet kan dessa antikroppar påvisas hos minst 95% av 
de insjuknande. Denna metod är kvalitativ. 

- IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 spike-1/receptorbindande domän (S1- ag). 
IgG-antikroppar mot S1-ag påvisas både efter genomgången infektion och 
efter vaccination. 3 till 4 veckor efter insjuknande eller vaccination har 
minst 95% dessa antikroppar påvisbara. Denna metod är kvantitativ och svar 
anges i BAU/mL (binding antibody unit per mL, WHO:s enhet för dessa 
antikroppar). 

Båda analyserna uppfyller de krav på sensitivitet och specificitet som 
Folkhälsomyndigheten angivit. 
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1. Diagnostik av genomgången infektion 

 Vid frågeställning om genomgången infektion kommer båda analyserna att 
utföras. 

 Prov bör tas tidigast 4 veckor efter symtomdebut för att uppnå en 
sensitivitet på 95%. 

 Analysen ska inte användas för diagnostik av aktuell covid-19 tidigt i 
infektionsförloppet. 

 Viktigt att insjukningsdatum anges för att adekvat tolkning ska kunna 
utföras. Om patienten vaccinerats ska också datum för vaccination anges i 
anamnesen. 
 
Indikationer är:  

 ge stöd för covid-19-diagnos när patienter söker med symtom sent i 
sjukdomsförloppet och där sjukdomen inte kan påvisas i luftvägsprov med 
PCR-teknik.  

 som ett led i smittfriförklaring vid vård på sjukhus/IVA. 
 
 
 

2. Påvisande av antikroppar efter vaccination 

Vid denna frågeställning analyseras enbart IgG-antikroppar mot S1-ag. 
Samtliga 3 vacciner som givits i Sverige (vaccin från Astra-Zeneca, 
Moderna och Pfizer-BioNTech) ger antikroppar mot detta antigen men inte 
mot N-ag. 

 Vid frågeställning om vaccinationseffekt utförs enbart analys av IgG-
antikroppar mot S1-ag. 

 Prov bör tas tidigast 4 veckor efter genomförd vaccination för att uppnå 
en sensitivitet på 95%. 

 Viktigt att datum för vaccination anges för att adekvat tolkning ska kunna 
utföras. Önskvärt är att även vilket vaccin som givits anges. 

 Det saknas ännu stöd för att ange om immunitet föreligger vid vissa nivåer 
av antikroppar och hur länge immunitet kan förväntas kvarstå efter 
genomförd vaccination. 
 

 Indikationen är i första hand kontroll av vaccinationseffekt hos personer 
med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Allmän 
kontroll av vaccinationseffekt rekommenderas inte. 
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Beställningsrutin  

1. Cosmic 

 

2. Pappersremiss 
Remiss ”serologi immunologi” 

 Under rubrik Serologi kryssa i ruta blod/serum 
 Kryssa i ruta för ”SARS-CoV-2 IgG” 
 Kryssa i ruta för ”Klinisk misstanke” för genomgången infektion eller 

”Vaccinationskontr” för påvisande av antikroppar efter vaccination. 
 

Svarstid 

Analyserna utförs vanligen 1 gång per vecka. 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

Torbjörn Kjerstadius Annica Lindow 
Överläkare Driftledare 

 


