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Antikroppstester kan vara ett mycket viktigt instrument i hanteringen av Covid-19 epidemin. Efter de 
första månadernas fokus på PCR för att upptäcka virusgenom hos sjuka patienter har världen också 
börjat få upp ögonen för vikten av att kunna testa för antikroppar. Bland en del ogrundade 
förhoppningar om att dessa ska lösa alla problem bör vi nu börja en informerad diskussion om rollen 
för antikroppstester.  

Det finns ett enormt internationellt intresse för studier av antikroppar mot SARS-CoV-2 och mycket 
viktiga resultat även om forskningen generellt är i sin linda. Tyvärr har Folkhälsomyndigheten inte 
kommit med någon vägledning än för trots de månader som gått nu så innehåller dokumentet 
”Nationell strategi för diagnostik av Covid-19” [1] ingenting om detta. Det är vår förhoppning att man 
i kommande arbete kan medverka till att sprida seriös information också om serologiska tester. Men 
tack vare en internationell forskning och föredömliga initiativ från andra aktörer också i Sverige finns 
det en hel del intressant information och möjligheter. 

ECDC (EU:s smittskyddsmyndighet) har den 1 april [2] publicerat en rapport om snabbtester och man 
hänvisar där bl.a. till ett intressant internationellt initiativ kallat FIND som är ett WHO Collaborating 
Centre for Diagnostics [3]. Här har dels en mycket omfattande lista på tillgängliga produkter för 
Covid-19 diagnostik men FIND har också beslutat testa ett större antal snabbtester enligt samma 
valideringsprotokoll.  

Svårigheter att påvisa virus med PCR  

En del av innehållit i denna artikel har en av oss nyligen skrivit om i Dagens Medicin [4]. 

Den i hela världen mest använda metoden för att diagnosticera Covid-19 och den enda som 
Folkhälsomyndigheten i dagsläget accepterar som grund för att beskriva epidemin är att man tar ett 
prov från luftvägarna, helst från nasofarynx (pinne genom näsan), möjligen svalget eller i vissa fall 
bronkialsköljvätska om man inte hittar virus med ovanstående metoder. Även om PCR är en mycket 
känslig metod för att detektera små mängder av nukleinsyra från virus och med stor framgång använts 



t.ex. för att påvisa influensa på senare år så är detta inte en 100% träffsäker metod som man ibland kan 
luras att tro.  

Det är definitivt den bästa metoden att säkerställa de som är nysmittade men precis som med andra 
diagnostiska metoder är det långt ifrån säkert att man kan hitta SARS-CoV-2 med denna metod i 
rutinmässigt bruk. Det kan bero på olika saker som att provtagningen skett felaktigt, särskilt troligt då 
man låter patienter själv stoppa in en pinne i näsan. Det gör ont och många stoppar inte in pinnen 
tillräckligt långt in genom hela näshålan till utrymmet bakom, det gör nämligen ont och tårarna kan 
rinna. Här vill vi inom parentes informera om att FDA nu har gett tillstånd att testa SARS-CoV-2 i 
saliv, vilket innebär många fler kan testas och att provtagningspinnar inte behöver vara bristvara [5]  

Men det är också mer och mer tydligt att en del patienter inte har så mycket påvisbart virus i 
luftvägarna och slutligen kan man förstås begå misstag i laboratoriehanteringen som idag sker i 19 
regioner plus några fler platser utan central kvalitetskontroll. I flera utländska studier har man därför 
rutinmässigt vid misstänkt Covid-19 infektion tagit upprepade tester och ibland kompletterat med 
antikroppstester. Enligt Danska Seruminstitutet [6] (motsvarande Folkhälsomyndigheten i detta 
avseende) så skriver man nyligen att man efter dag 10 av en infektion får bättre diagnostisk säkerhet 
med bra antikroppstester än med PCR. I Kina har man också rutinmässigt inkluderat i statistiken som 
smittade patienter sådana med typisk sjukdomsbild, kontakthistoria och inte minst fynd på lungröntgen 
som Covid-19 även om PCR inte kunnat påvisa virus. 

I Sverige anser Folkhälsomyndigheten också i det nya strategiska dokumentet att man med enbart ett 
negativt provsvar (med PCR) så kan personer med lindriga symtom (alltså inte de som tillfrisknat helt 
och sedan väntat i 2 dagar) återgå till arbetet i t.ex. vården. De skriver ingenting till regeringen i 
rapporteringen om testuppdraget att det kan tänkas leda till fel i enskilda fall. Här vill vi mana till 
uppmärksamhet på att det inte är svart eller vitt och det var fel när det för några veckor sedan hävdades 
att den som är utan symtom inte smittar. Man kan inte vara helt säker på att någon inte har Covid-19 
bara för att man inte fått ett positivt PCR-test. Som tur är har man nog inte gjort så i svensk sjukvård 
när man behandlar patienter med svåra symtom. Där har man testat om och testat igen och tills vidare 
behandlat de som behöver sjukhusvård som misstänkt smittade. Men på äldreboenden och med alla de 
48000 som är sjukanmälda från vård och omsorg så anser Folkhälsomyndigheten [1] att vi kan lita på 
ett PCR test och skicka in dem med endast lindriga symtom i jobbet igen. Här vill vi bestämt föreslå 
att  ta hjälp av antikroppstester som kan komplettera PCR tester också i ett tidigt skede vilket kan ge 
intressant tilläggsinformation som ska vägas samman. Liksom i annan diagnostisk verksamhet måste 
man ta hänsyn till flera olika kriterier och göra bästa möjliga bedömning. 

Det har talats i svepande ordalag från bl.a. Folkhälsomyndigheten om att importerade snabbtester har 
dålig kvalitet, inte är validerade mm. Här är det viktigt, anser vi, att vara vara öppen och ange 
referenser till vilka studier man åsyftar och att man namnger produkter som man anser sig ha bevis på 
att de är undermåliga. Även för PCR-metoden är det viktigt att data om sensitiviteten  som man 
verkligen kan räkna med vid prov på riktiga människor, ska vara tillgängliga. Inte den känslighet man 
uppnår när man tillsätter kända mängder av virus till ett prov. Det finns också falskt positiva PCR 
prov. En konsekvens av det redogjordes för i en DN artikel [7] där en person som fått sitt prov testat 
på just Folkhälsomyndighetens eget laboratorium fick ett falskt provsvar (pga Folkhälsomyndigheten 
slarv nattetid) som ledde till alla möjliga tråkiga konsekvenser. 

Låt oss ändå vara helt klar med att det är viktigt att testa ännu mer med PCR i Sverige, även om det är 
dyrt och tar tid till svar, särskilt i de delar av landet där man har långa transporter till de centrala 
laboratorier där sådan testning kan ske. Det räcker inte att få mycket stor kapacitet på ett eller två 
centrala laboratorier för att allt ska vara frid och fröjd. Vi är ett glest befolkat land där de logistiska 
problemen är betydenade med att ordna korrekt provtagning med personer som måste ha fullständig 
skyddsutrustning och sedan transportera alla dessa prover kylda till labbet och få svar till dem det 
berör. 



Olika typer av antikroppar och tester 

Vid vanliga virusinfektioner bildar alla normala människor antikroppar, först av typ IgM ibland 
påvisbara redan efter 3 dagar. När man sedan blivit som sjukast har man också antikroppar av typ IgG 
som dock ibland kan påvisas först efter tillfrisknandet. För skyddet i slemhinnorna har också 
antikroppar av typ IgA betydelse för att tidigt skydda mot viruspartiklar och trots att det är mindre 
mängder som återfinns i blod så har en del tester särskilt detekterat IgA. I en av det danska 
seruminstitutets testade ELISA fick man tydligast skillnad mellan friska och sjuka när man tittade på 
just IgA. Betydelsen av detta får vidare forskning utvisa. 

För Covid-19 sägs IgG oftast synas under andra sjukdomsveckan. IgM minskar och kan ofta inte 
detekteras efter några veckor medan IgG finns kvar under lång tid. Lite förvånande kanske så har man 
med flera av dagens tester för antikroppar ibland kunnat påvisa IgG innan eller samtidigt med IgM. 
Det beror troligen på att dessa stora antikroppsmolekyler är knepigare att detektera, inte på att de inte 
faktiskt produceras tidigare.  

En ny studie [8] visar att 40% av patienterna har påvisbara antikroppar på dag 7 efter symtomdebut 
och mer än 90% dag 14. 

Antikroppstester bör nog införas och användas på sjukhus där man diagnostiserar svårt sjuka patienter 
som ett komplement.  

Men som ovanstående siffror också visar är antikroppar inget helt konklusivt instrument som kan 
användas i stället för PCR på de som är akut sjuka. Det har varit ett misstag som man i en del länder 
som beställt stora mängder antikroppstester som (NHS i England) eller Spanien noterat. Man har vid 
s.k. validering noterat att man missar många akut sjuka som har Covid-19 om man bara testar för 
antikroppar. Visst, men det är ingen anledning att strunta i denna möjlighet till kompletterande 
information som man kan få snabbt (ca 10 minuter) och lokalt på vårdcentraler och andra laboratorier 
t.ex. i företagshälsovårdens regi. Då är man ofta mest intresserad av att testa för immunitet eller 
genomgången infektion. 

Hur fungerar då olika former av antikroppstester. Den metod som mest används idag för andra 
virusantikroppar är ELISA där man på ett centralt laboratorium utrustat för att kunna testa många 
prover parallellt kan mäta en färgreaktion med ett instrument. Färgreaktionen är beroende av mängden 
antikroppar i serumprovet och kan alltså ge ett kvantitativt svar. Finns det mycket eller lite eller 
kanske gränsfall. Valideringen på danska seruminstitutet visar att det med sådana känsliga metoder 
ofta är långt ifrån självklart var man ska dra gränsen mellan ett klart positivt prov eller negativt (som 
kanske är svagt positivt). Kliniskt finns det idag ingen information om vad olika mängd antikroppar 
egentligen har för betydelse för förloppet. Det beror bl.a. på att immunförsvaret mot virusinfektioner 
som Covid-19 i hög grad är beroende av olika celler som T-mördarceller i samverkan med en rad 
andra celltyper och påverkan av cytokiner och kanske i liten grad är beroende av antikropparna som 
dock är en utmärkt indikator på att man har träffat på det nya viruset. 

Troligen kan man, som med andra virus, på sikt också mäta tidsförloppet hur antikropparna stiger för 
att sedan flera veckor efter att den aktuella sjukdomen klingat av, börja sjunka. 

För den korta tid som Covid-19 varit med oss har man inte påvisat att någon smittad blivit av med sina 
antikroppar. Kommer personer som smittats med Covid-19 kunna bli sjuka igen med samma virus 
efter några år? Eventuellt, men hos ingen bland de >2,4 miljoner som haft påvisad sjukdom har man 
visat ett säkert återinsjuknande. Det är därför rimligt att betrakta de som haft infektionen, t.ex. visat 
med IgG-antikroppar som immuna.  

I den danska studien är ett kommersiellt ELISA kit från Wantai klart bäst med 100% specificitet och 
90 % sensitivitet. Samtidigt har det största intresset för antikroppstester varit kring de olika snabbtest 
som utvecklats där man med en droppe blod lokalt på en liten provsticka kan påvisa antikroppar 



kvalitativt. De är inställda så att har man antikroppar över en viss nivå får man ett streck att läsa av 
med blotta ögat. De använder s.k. Lateral flow där antikropparna som binder till bestämda bitar av 
virusprotein vandrar mot en detektionsyta där man framkallar en färgreaktion. 

Det finns olika typer, många som skiljer på IgM och IgG i samma eller skilda banor medan en del 
syftar till att i ett enklare test påvisa förekomst av någon av båda sorternas antikroppar, som alltså ofta 
förekommer tillsammans i alla fall. 

Många har trott att dessa skulle vara mycket dåliga med låg sensitivitet och specificitet, ofta upprepat 
utan någon som helst evidens. Ibland har man dessutom buntat ihop föraktet för snabbtester med de 
produkter för hemmabruk som avser att påvisa virusproteiner i självtest som inte konstigt nog är sämre 
än PCR på denna uppgift. 

Lite förvånande har faktiskt dessa snabbtester i många fall (och det finns mer än 60 olika produkter) 
varit förvånansvärt bra på det de ska användas till. Om man alltså tror att det är en bra metod att påvisa 
Covid-19 under första sjukdomsveckan blir man naturligtvis besviken. I de flesta fall har man för att 
testa sensitiviteten jämfört med sjukhuspatienter som är rejält sjuka och testats positivt med PCR. 
Systematiska studier med massor av patienter i olika tid efter symtomdebut finns inte vad vi funnit 
men studier med hundratals positiva patienter har i de flesta fall presenterats av de tillverkare som CE 
märkt sina produkter för försäljning inom EU efter granskning av dokumentationen i ett europeiskt 
land. Dessutom är de numera också obligatoriskt testade av Kinas myndighet för att få exporteras. En 
del mindre seriösa produkter har nog på detta sätt rensats bort.  

I t.ex. den danska studien som testat fyra olika produkter från (Dynamiker, CTK Biotech, AutoBio 
Diagnostics och Arton Laboratories med 30 positiva prov fann man en sensitivitet på 90, 90, 93 
respektive 83 %. Samtliga dessa hade 100% specificitet med ett relativt begränsat antal negativa 
kontroller (32 st). Jämfört med de kommersiella ELISA kiten där två hade en lägre specificitet 93, resp 
96%.  

Det finns ett antal kinesiska studier av snabbtester för antikroppar som kommer till ungefär samma 
slutsats. Man kan med enkla snabba medel hitta många sjuka med antikroppstester som kan vara ett 
komplement till PCR i akutfasen och ge information om immunitet [9] 

Det finns en publicerad svensk seriös utvärdering av ett snabbtest från Zhejiang Orient Gene Biotech 
Co Ltd, Huzhou, Zhejiang, Kina som skett i Uppsala [10]. 

Där har man testat 29 PCR positiva patienter och 124 negativa kontroller. 

Man fick en sensitivitet på 69% för IgM, respektive 93.1%  för IgG. Specificiteten var 100% för IgM 
respektive 99.2% för IgG.  Det var alltså en falskt positiv av 124 testade. Ett mycket gott resultat. 
Professor Åke Lundkvists grupp konkluderar också med att testet är ändamålsenligt för att påvisa 
tidigare exposition för viruset även om det under de första sjukdomsveckorna är mindre tillförlitligt. 

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket fick ta del av dessa resultat så snart de var klara den 30 
mars, men ändå vill man inte på något sätt öppet rekommendera att sådana tester kan användas. 
Varför? Är det för att de importerats via två olika privata initiativ? Det finns ett antal andra tester i 
Sverige idag också som på olika sätt letat sig hit via företag som sett ett behov och agerat snabbt. Se 
t.ex. detta inslag från Dr Reidar Winter som föredömligt kommit igång med testning av ett stort antal 
personer som arbetar på äldreboenden [11].  

Fler produkter har validerats också av oberoende laboratorier i Sverige vilket egentligen inte är strikt 
nödvändigt men vi har inte i skrivande stund uppgifter om resultaten utom när det gäller Wondfo 
Biotechs test som också prövats av Uppsalagruppen om än i liten skala. Denna test visade med blott 12 
negativa kontroller en 100% specificitet men missade en positiv person, helt i linje med de mer 
omfattande resultat som redovisats från Kina på 361 Covid-19 patienter och 235 kontroller. En 



sensitivitet på 86.43% (95%CI: 82.41%~89.58%) och en specificitet på 99.57% (95%CI: 
97.63%~99.92%). 
 
Det finns ingen anledning att vi helt ska misstro de publicerade resultat som varit en grund för 
tillverkarnas CE märkning efter publikationer i olika internationella sammanhang. Notera att det 
numera inte bara är tillverkare i Kina som tagit fram sådana här produkter även om de var först och är 
störst. Det finns från Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada. För alla gäller 
dock att det just nu är en mycket stor efterfrågan globalt. Bara ett företag, Wondfo har uppgivit att de 
har en orderstock på 40 miljoner tester nu. 

I en aktuell kommentar i Nature [12] anger man också hur det hittillsvarande PCR-testandet gravt 
underskattar antalet smittade. I Aktuellt uppgav Jan Albert att man testat 100 blodgivare och 11 var 
positiva för antikroppar i ett okänt antikroppstest [13]. Man gissar nu på olika håll att andelen som haft 
det nya coronaviruset i Stockholm kan vara 25-30%. Det är dags att sluta gissa och brett testa olika 
grupper i samhället, inte bara i Stockholm för att se hur många som redan haft det nya viruset. 

Det är dags för svensk vård att agera nu och börja använda antikroppstester i tillägg till ökad 
testkapacitet med PCR. Det skulle varit önskvärt att vi också fått några stora gemensamma 
upphandlingar som kan säkerställa tillräckliga leveranser på samma sätt som skett med 
skyddsutrustning i någon mån. När nu Folkhälsomyndigheten valt att ställa sig bredvid denna 
utveckling kunde det ju vara Sveriges Kommuner&Regioner eller Socialstyrelsen som Regeringen 
skulle kunna ge i uppdrag att säkerställa försörjningen av antikroppstester. Vi vill också uppmana 
ledningen för SciLifeLab, som just nu satsar mångmiljonbelopp på att snabbt utveckla biobanker och 
antikroppstester för Covid-19 prover, att  samverka och stötta Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Regioner i denna ytterst viktiga process. Konkret kunde dessa två aktörer kunna generöst bistå 
Regionernas mikrobiologiska lab med positiva (från tillfrisknade Covid-19 patienter) och negativa 
referens-sera. 

Vi måste ta till vara alla krafter nu för att hantera Covid-19. Allt fler har sista veckan uppmärksammat 
att det är centralt att testa brett för att hitta de som haft sjukdomen och är immuna. En fråga som bör 
diskuteras brett och snabbt är hur vi ska hantera informationen om att individer testats positiva med 
antikroppstester: 

Vi förordar att man ska kombinera information om ett antikroppstest med en klinisk historia som 
inkluderar tillgänglig information om kontakter med andra som haft Covid-19. Inga test är 100% säkra 
i sin enskildhet men det är rimligt att låta läkare utfärda intyg om immunitet när man med stor 
sannolikhet anser det föreligga. Det är t.ex. rimligt att anse att en person som testats positiv med PCR 
och haft typisk klinisk Covid-19 infektion efter att man blivit symtomfri anses immun oberoende av 
eventuella antikroppstest. Observera att antikroppar bara är en indikator på den cellförmedlade 
immunitet som med egentligen ger ett skydd mot infektion och smittspridning. Det blir förstås en 
journalhandling som liksom andra uppgifter i en journal eventuellt kan innehålla fel men är en bästa 
medicinsk bedömning.  

Men uppgiften om att en person är immun behöver också kunna spridas brett i samhället i Sverige och 
på sikt internationellt för att möjliggöra säkert resande. I första hand dock för att få tillbaka immuna 
personer inte minst i vårdpersonalen till arbete men för att över huvud taget få igång samhället igen. 

Initiativet Coronafree som vann regeringens tävling Hack-for-Crisis har en föreslagen lösning på en 
del av denna problematik om att kunna visa immunitetsintyg i en app som nu måste få chansen att gå 
från ord till handling för att få till stånd en infrastruktur för att organisera testning med digitala intyg 
på att man är immun och kan börja jobba och fungera normalt i samhället. Se också exempel från 
andra länder på hur man vill skapa immunitetspass [14]. 
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