
2020-05-18 

Om immunitetsintyg för Covid-19 
Gunnar O Klein, leg läkare, professor Örebro universitet  

Sammanfattning 
Det finns idag tillgång till flera olika kommersiella antikroppstester att köpa också i Sverige, både som 
snabbtester för det lilla laboratoriet/mottagningen och tester för centrallaboratorier som kan ta 
emot inskickade serumprover. Om man tar del av valideringsinformationen som finns så är inget test 
perfekt men de bra har mycket hög säkerhet mot falska positiva.  

Antikroppstester bör utföras av vårdgivare på ordination av läkare och där tolkningen av svaret till 
den enskilde också bör göras av läkare som väger samman olika faktorer i bedömningen. Det är i 
dagsläget ingen som hävdar att man inte blir immun efter genomgången infektion med Covid-19 
även om bevis för långvarig immunitet inte finns ännu. I jämförelse med en rad andra beslut som 
måste fattas om smitta och smittsamhet som t.ex. grundar sig på gissningar från 
Folkhälsomyndigheten, vilka successivt visat sig vara felaktiga, så framstår det som helt klart rimligt 
att låta läkare utfärda intyg om genomgången sjukdom och med den sammanhängande immunitet 
mot återinsjuknande. Om personen då är frisk är det också mycket säkert att hävda att personen inte 
smittar under detta år. Därför kan man varmt rekommendera en bred användning av 
antikroppstestning med förnuft. 

Bakgrund till denna skrift 
Många olika personer och organisationer både i Sverige och internationellt efterfrågar nu någon form 
av intyg om immunitet mot Covid-19 som kan ha olika former och syften. Framför allt att dessa 
personer kan arbeta med andra och inte behöva upprätthålla karantänsregler. 

Samtidigt är kunskapsläget svagt då detta är en ny sjukdom vilket gjort att många tyvärr avstått helt 
från att komma med en klar uppfattning. Detta medan man ändå i praktiken på olika sätt tillämpar 
uppgifter om trolig immunitet på olika sätt i lokala sammanhang. En del av oss har också efterfrågat 
en gemensam infrastruktur för att kommunicera immunitetsintyg, helst i hela Europa som också ska 
kunna öppna upp gränserna. Det arbetas aktivt för det från den grupp som kallas Coronafree. (se 
coronafree.app) 

Folkhälsomyndigheten har tyvärr kommit med mycket lite seriös vägledning om serologiska tester 
där man under de första månaderna bara hävdade att det var ointressant och snarast livsfarligt. Dock 
har man senaste veckan kommit med flera dokument som ger lite fakta. Det bästa i detta är en 
kunskapssammanställning från tre KI forskare som Folkhälsomyndigheten publicerade 4 maj1. 

Även om det för första gången är lite seriös information med referenser som här publiceras så kan 
man ifrågasätta en del viktiga slutsatser som de kommer med och inte minst sakna en kraftfull 
aktivitet för antikroppstestning i Sverige i myndighetens strategi. Hittills har man tyvärr mest varit ett 
hinder. 

                                                           
1 Jan Albert, Robert Dyrdak och Gunilla Karlsson Hedestam. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/470ac03e33d94c32906478fce196f117/serologi-covid-
19.pdf 
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Vad är Folkhälsomyndighetens slutsatser 
Så här står det i FHMs dokument som refereras ovan: 

Indikationer för SARS-CoV-2 antikroppstest:  

• Kan utföras för som komplement till PCR-test vid diagnostik av covid-19 
• För undersökning av serostatus på en enskild person  
• För populationsbaserade seroepidemiologiska undersökningar. 

Om IgM tester: ” IgM kan kvarstå efter symptom- och smittfrihet vilket kan göra att personer är IgM-
positiva utan att ha aktiv sjukdom. IgM-test bedöms därför i nuläget ha begränsat värde både för 
påvisande av pågående infektion och immunitet, om den inte kombineras med annan diagnostik.” 

Om IgG tester: ” Det är sannolikt att merparten infekterade personer serokonverterar en till tre 
veckor efter symptomdebut och uppvisar IgG som kan påvisas av tester med bra prestanda. 
Påvisning, i ett validerat test, av SARS-CoV-2-specifika IgG antikroppar kan anses som en markör på 
genomgången infektion eller långdragen, pågående infektion. Det är inte klarlagt om alla som 
infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG särskilt om man haft en mild infektion. 

Utredning av misstänkt infektion trots negativ PCR: Covid-19 misstänks ibland föreligga trots negativ 
PCR för SARS-CoV-2. I sådana fall kan antikroppstestning vara av diagnostiskt värde. Diagnosen covid-
19 får dock inte ställas endast på basen av IgM-positivitet utan måste verifieras med 
IgGserokonversion i uppföljande prov.  

Smittsamhet: Information om SARS-CoV-2 serostatus påverkar inte smittsamhetsbedömningen. 

Immunitet och återinfektion: Ett påvisat IgG-svar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en 
grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid 
återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även 
oklart hur länge detta skydd kvarstår, hur stora skillnaderna är mellan olika individer, och om 
genetisk drift hos viruset på sikt påverkar den långvariga immuniteten.  

Om vårt immunförsvar och antikroppar som indikator 
Tyvärr innehåller Folkhälsomyndighetens skrift samma fel som ofta hävdats muntligt i media sista 
månaderna från de som borde veta bättre. Felet är att likställa vår kropps försvar mot virus som 
Covid-19 med antikroppar som man kan mäta i ett blodprov. Immunsystemet är komplicerat men 
man vet en hel del om olika komponenter och dess betydelse för försvaret mot olika slags 
infektioner. För en bra populär framställning av immunsystemet på svenska hänvisar jag till ett 
aktuellt pedagogiskt Facebook-inlägg av Henrik Brändén som är immunolog från Umeå och också 
läroboksförfattare2. 

Antikroppar som hellre kallas immunglobuliner är proteiner som kan binda till främmande 
smittämnen och då medverka till att dessa elimineras. För alla vanliga bakterier är de mycket viktiga 
och om man har brist på antikroppar som kan förekomma som en medfödd sjukdom så får man 
många och svåra infektioner med bakterier som orsakar död om man inte kan behandla dem med 
antibiotika. För virusinfektioner så är det dock inte så. Visserligen produceras olika typer av 
antikroppar mot olika strukturer på virus och i provrör kan man t.o.m. påvisa att specifika 
antikroppar kan neutralisera vissa virus förmåga att infektera celler. Antikroppstester har haft 
mycket stor betydelse i 50 år för att påvisa att patienter smittats med olika virus och om de är friska 
kan man också göra antaganden att de också är immuna och inte blir sjuka igen med samma virus. 
                                                           
2 https://www.facebook.com/henrik.branden.3/posts/3111932095524695 
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Men paradoxalt nog betyder det inte att själva immuniteten är beroende på halten av antikroppar 
som cirkulerar i blodet. De är inte betydelselösa men betydligt viktigare i vårt försvar mot 
virusinfektioner är T-lymfocyter som kan reagera mot och döda de kroppsegna celler som är 
infekterade med främmande virus och därmed stoppa fortsatt virusspridning i kroppen. Man vet 
också att i de mycket sällsynta fall när någon föds utan T-celler eller fått dem skadade av t.ex. vissa 
läkemedel så får man mycket allvarliga och ibland dödligt förlöpande virusinfektioner som annars 
vanliga friska personer klarar bra.  De som föds utan antikroppar kan i de flesta fall klara vanliga virus 
som infekterar luftvägarna alldeles utmärkt och i en aktuell rekommendation från två av våra främsta 
experter på immundefekter, Anders Fasth från Sahlgrenska och Lennart Hammarström från KI som 
de  nyligen presenterat för patientföreningen3 för de med immunbrist så behöver de med 
antikroppsbrist inte oroa sig för att få Covid-19 värre än någon annan. 

Det finns för både andra Coronavirus och för det nya SARS-CoV-2 påvisat att T-celler är aktiva mot 
infektionen (Ni och medarbetare i Immunity)4. Däremot finns det ännu inte invändningsfria bevis för 
det jag vill hävda att antikroppar som kan påvisas inte är en förutsättning för immunitet men att de 
kan vara en mycket bra indikator tillsammans med annan information på att någon med hög 
sannolikhet är immun mot Covid-19. Intressant fann Ni att en av 9 patienter precis som den svenska 
gruppen från Mabtech5 att även om de flesta patienter som tillfrisknat från Covid-19 hade både 
antikroppar och T-cellssvar så fanns det enstaka patienter där man inte hade just några antikroppar 
alls men en mycket bra T-cells reaktivitet. Även hos infekterade utan symtom kan man detektera T-
cells aktivitet mot olika delar på virus6. Specifika immunologiska tester som bygger på T-celler forskas 
det på men de är långt ifrån klara för rutinbruk och kommer vara dyra och tidsödande och inget 
alternativ i närhet (i år) för att påvisa immunitet i bredare lager. 

 

Vad kan vara grund för att förklara någon immun 
Immun betyder ju egentligen att man inte åter kan insjukna i en viss sjukdom. Olika forskare har haft 
mycket olika synsätt på hur man ska se på detta i nuvarande läge. Somliga som vill vara mycket säkra 
och säger att vi ingenting vet eftersom det inte finns bra studier som påvisar immunitet i detta läge. 
Andra, de mer förnuftiga, har argumenterat att för andra liknande virus verkar det finnas en 
skyddande immunitet efter genomgången infektion som varar åtminstone en tid, en del säger ett år 
eller kanske många år. Vad man vet är att ingen av >4 miljoner säkert smittade har säkert 
återinsjuknat. Det säger t.o.m. Folkhälsomyndigheten. Det som framför allt gör att människor kan få 
virusinfektioner flera gånger är att en del virus muterar och återkommer i förändrad form som vår 
immunitet inte skyddar mot som t.ex. Influensa där en genomgången influensa inte skyddar mot alla 
framtida influensavirus även om man ibland får ett visst skydd. För förkylningsvirus av rhinovirustyp 
beror det på att det finns 100-tals olika som gör att vi kan få nya förkylningar hela tiden. Men 
huvudregeln för virus är faktiskt att om vi har haft infektionen så är vi skyddade resten av livet. Det 
gäller t.ex. mässling, påssjuka, röda hund m. fl. Även om Covid-19 är ett nytt virus så vet man att 
SARS ger påvisbar immunitet under många år och man vet att denna typ av virus inte alls muterar så 
frekvent i väsentliga delar som t.ex. Influensa. Det är således ytterst rimligt att räkna med att en 
person som haft Covid-19 även om det varit mycket lindrigt eller t.o.m. utan symtom så är den 

                                                           
3 http://pio.nu/wp-content/uploads/2020/04/Fragor-och-svar-fra%CC%8An-PIOs-fragestund-nr-1-om-primar-
immunbrist-och-coronaviruset-covid-19-fredag-3-april-2020.pdf 
4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761320301813 
5 https://www.mabtech.com/knowledge-center/applied-research/covid-19 
6 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3 
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immun i år. Jämfört med så mycket annat som är osäkert i dessa tider så är detta en av de minst 
tveksamma slutsatserna. 

Om man då antar att alla former av genomgången infektion, med eller utan symtom och oberoende 
av sjukdomsgrad ger ett skydd mot återinsjuknande då borde följande gälla: 

a) Har man en tillräckligt säker verifierad akut infektion så är man immun efter ett 
tillfrisknande. En inte helt klarlagd fråga är hur länge man smittar under det akuta skedet då 
man också troligen har ett immunsvar. Folkhälsomyndighetens nuvarande regel är att har 
man varit milt sjuk (ej sjukhusvårdad)  i minst 7 dagar och även om man har enbart hosta 
kvar som symtom så är man inte smittsam. De har inte uttryckt det som immun mot Covid-19 
men det måsta man ju anse. Då menar man en PCR verifierad infektion. För de som varit 
svårare sjuka är det lite mer oklart. I många länder gör man två PCR tester som ska vara 
negativa innan man släpper ut sjukhusvårdade och anser de immuna. 

b) Potentiellt kan man mycket väl tänka sig att också betrakta personer med en mycket hög 
grad av sannolik akut infektion bakom sig men där man inte haft laboratoriediagnostik som 
immun. De metoder som använts i andra länder (Kina) har varit typisk klinik och 
lungröntgenfynd. I början var detta också parat med uppgifter om möjlig kontakt med en 
känd smittkälla. I takt med att smittan är mer allmänt spridd är det kriteriet kanske inte 
nödvändigt men låt oss behålla det. Här finns t.ex. patienter som har levt i samma hushåll 
som en person med PCR verifierad infektion under den tid när denne indexperson varit klart 
smittsam och där denna andra person insjuknat med typisk klinik inkluderande feber och 
luftvägssymtom. Det finns ju en uppsjö andra symtom också men de är svårare att helt 
hänföra till Covid-19. Man bör kanske sätta kriterier på feber, t.ex. >38 grader och kanske en 
längd på sjukdomen. T.ex. har jag haft kontakt med en make till en IVA vårdad patient där 
maken hade över 40 graders feber i en vecka och en sammanlagd sjukdomstid med hosta i 4 
veckor. Mycket sannolikt också Covid-19, och immun. Gränsdragningen är inte helt enkel 
men att helt bortse från sådana typiska fall är inte rationellt. 
Det är lite anmärkningsvärt att i dessa dagar så anser Folkhälsomyndigheten att enbart PCR 
verifierad infektion är en Covid-19. I andra sammanhang har vi i klinisk medicin en vana att 
låta läkare ställa diagnoser på typiska symtombilder, ibland understött av epidemiologisk 
kunskap, när någon får feber och ont i halsen under en känd influensa epidemi ställs ofta 
diagnosen influensa utan laboratoriemässig undersökning med PCR. För Borrelia, Erysipelas, 
Bältros mm är vi läkare vana att ställa diagnoser som leder till läkemedelsbehandling som 
avser specifika smittämnen utan laboratoriediagnostik. Att arbeta med diagnoser som 
grundar sig på klinisk undersökning, patienthistoria och ibland inte helt specifika tester är en 
del av medicinens vardag. Så får t.ex. ofta en CRP test avgöra om vi tror att lungsymtom är en 
bakteriell infektion eller inte trots att vi vet att det inte är 100% korrekt. 
 

c) Personer med ett laboratoriemässigt påvisat immunsvar. Det mest aktuella är antikroppar av 
typ IgG, IgM eller IgA som kan påvisas med olika metoder. Ska de användas för att påvisa 
immunitet efter genomgången infektion har man höga krav på specificiteten. Kanske ska det 
vara >99% där man förstås också behöver ett konfidensintervall och alltså riktigt många säkra 
negativa kontroller, blodgivare från förra året. Obs att man helst också vill ha personer som 
kontroller med påvisad immunitet mot andra aktuella virusinfektioner särskilt andra 
Coronavirus men kanske också Rubella. Man måste vara observant på att tilltron till ett 
sådant test med 1% falskt positiva också beror av prevalensen i den population man mäter. 
När den är mycket låg, säg 1 procent blir det högst osäkert om ett positivt antikropstest 
betyder immunitet. Om man räknar ut det sk prediktiva värdet av testet blir det då bara: 



50%, dvs det är lika stor chans att man slumpmässigt fått ett immunitetsvärde som att man 
har ett falskt positivt.  
Det positiva prediktiva värdet = a /(a+b) = (sensitiviteten)(prevalensen) / 
((sensitiviteten)(prevalensen) + (1-specificiteten)(1-prevalensen)) 
Men nu börjar vi i Sverige komma upp i en prevalens som är betydligt högre. Om man räknar 
med de 25% som myndigheten räknar med nu så blir motsvarande värde på det prediktiva 
värdet med 0,99% specificitet=0,25*0,99/(0,25*0,99+(0,01*0,75)=0,971. Alltså 97%. 
Notera den principiella möjligheten att öka specificiteten genom att använda flera olika 
tester vilket kan vara förnuftigt men naturligtvis också dyrare. En del nya tester har flera olika 
bitar av viruset som man mäter antikroppar mot och räknar ett prov som positivt bara om 
man har antikroppar mot alla delar som finns på Covid-19. Det kan vara ett sätt att minska 
korsreaktivitet. Detaljer i detta vet vi ännu inte. 
 
Potentiellt kan man naturligtvis också mäta cellförmedlad immunitet även om det är mer 
besvärligt men sannolikt av stor betydelse för själva försvaret mot infektionen. Förutom 
detektion av någon slags antikroppar har en del efterfrågat bevis på antikroppar som 
neutraliserar virus förmåga till infektion i cellkultur. De tänker man sig att det skulle kunna 
finnas antikroppsvar som inte ger skyddande immunitet. Det är ett tveksamt kriterium då det 
inte alls är visat att de är de neutraliserande antikropparna som verkligen skyddar en individ 
mot ny sjukdom. Det är troligare T-mördarceller och T-hjälparceller. Om man håller med om 
den första premissen att alla som fått en infektion som skapat någon form av immunreaktion 
är immuna så behövs inte detta kriterium. 
 

Mer om vad vi vet om olika antikroppstester 
Tyvärr får man mycket lite vägledning från Folkhälsomyndigheten som under hela april lovat komma 
med vägledning till svensk vård men ännu idag inte ger något som kan anses vara en praktisk 
vägledning annat än en lista över en rad olika lagar och föreskrifter som gäller professionella 
rådgivare som de förhoppningsvis redan är bekanta med. Men om en seriös vårdgivare vill kunna 
erbjuda antikroppstester i sin verksamhet, vad ska man göra då? Trots att FHM vad gäller en 
snabbtest som använts mest i Sverige fick information redan den 30 mars från en mycket seriös 
utvärdering som gjordes på Uppsala akademiska7 så har man inte gjort mycket för att informera om 
vilka tester som kan anses vara bra. Myndigheten har inte gjort någon som helst egen prövning av de 
olika testerna till skillnad från myndigheterna i Norge8 och Danmark9 som båda publicerat studier av 
ett antal olika testprodukter. FHM har dock nyligen producerat en lista10 utan valideringsdata och 
endast för några testprodukter finns referenser. Man ger heller ingen vägledning om detta är 
produkter som redan finns importerade och tillgängliga för vården i Sverige. Detta trots att viss sådan 
information har myndigheten. Det verkar som om man bara vill göra det svårt. 

En snabbtest med goda prestanda har importerats av Noviral AB till Sverige och kommer från 
Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd. (China). Den har t.ex. använts av Dr Edward Winter som testat 
en personal på ett antal äldreboenden i Stockholm.  

                                                           
7 Hoffman T, Nissen K, Krambrich J, Rönnberg B, Akaberi D, Esmaeilzadeh M, Salaneck E, Lindahl S, Lundkvist Å. 
Evaluation of a COVID-19 IgM and IgG rapid test; an efficient tool for assessment 
8 Tollånes et al. https://www.noklus.no/media/ffkpk53g/report_1_covid19_rapidtests_noklus_2020.pdf 
9 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.09.20056325v1.full.pdf 
10 https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/vagledning-och-stod/serologiska-tester-
som-pavisar-antikroppar-mot-viruset-som-orsakar-covid-19/ 
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En annan test med mycket goda prestanda utsågs till nummer ett i studien nedan från USA. Det är 
Wondfo Biotech’s test som i Sverige importeras av We Circle AB. 

Den bästa externa valideringen av antikroppstester som jag sett kommer från University of California, 
Whitman  och medarbetare11 och har med ett stort antal prover från patienter i olika 
sjukdomsstadier och med många negativa kontrollserum för att seriöst mäta specificiteten. Man visar 
där att det är främst IgG tester i sent skede efter minst 11 dagars sjukdom som ger bra sensitivitet 
jämfört PCR på akut sjuka och det först efter mer än 3 veckor som man får svar från de allra flesta. 
Den kanske viktigaste egenskapen är att det inte ska finnas falskt positiva som det finns i högra grad 
för en del tester som t.ex. från Acro Biotech som är ny paktering av Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd. 
(China). 

För Wondfo Biotech fann man en falskt positiv på 118 kontroller (sensitivitet 99,05%) ungefär samma 
som Zheijang Orient’s test där man i Uppsala fann 1 falskt positiv på 126 testade. 

Det finns också kommersiella Elisa baserade tester på marknaden som flera centrala mikrobiologiska 
laboratorier köpt och börjat använda i liten skala än. De kan hantera inskickade serumprover och 
samma system används också för andra antikroppstester.  

Ett kommer från Abbot, ett annat från Diasorin. En sammanfattande jämförelse12 finns om dessa och 
andra nya test för Covid-19 antikroppar. Dessa båda vet jag används i Sverige nu. 

I pressen har man kunnat läsa om egenutvecklade tester på svenska lab från KTH/KI, från Umeå, från 
Sahlgrenska och från Uppsala Akademiska. Det är möjligt att de är bra men jag har inte hittat någon 
oberoende utvärdering om någon av dem. De flesta svarar inte på mailförfrågan om man ber om 
data på vad de ger. Man kunde tycka att Folkhälsomyndigheten kanske skulle göra en oberoende 
validering av åtminstone dessa egenutvecklade tester men hittills finns ingen info om dessa svenska 
tester på deras sidor. 

Det har funnits en tanke från flera mikrobiologiska experter att tester på centrala laboratorier måste 
vara bättre än snabbtester men de data som publicerats visar faktiskt bara att bra Elisa tester är lika 
bra som de bästa snabbtesterna men flera produkter är sämre.  

Idag finns över 100 företag13 som tillverkar produkter för antikroppstestning av Covid-19. 
Fortfarande är de flesta bara utvärderade av företagen själva tyvärr. Det pågår dock ett seriöst 
projekt för att validera ett stort antal antikroppstester från FindX14 som är ett WHO collaborating 
center. Resultat utlovas i slutet av maj. 

Sammanvägning av olika kriterier 
Även om det vore önskvärt med ett enkelt binärt schema med t.ex. den perfekta antikroppstesten 
(immun – inte immun) så är det kanske inte möjligt om man samtidigt vill se till andra kriterier som 
handlar om vikten av att beakta kostnader för att fastställa om någon individ är immun och inte 
minst med vilken hastighet kan detta ske i hela populationen – på sikt 10 miljoner svenskar och 8 
miljarder i världen. Nu måste ju behovet av hastighet vägas mot hur långt spridningen gått i 
samhället.  

                                                           
11 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.25.20074856v1 
12 https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/policy-and-regulation/roche-takes-abbott-covid-19-
antibody-testing 
13 https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?section=immunoassays#diag_tab 
14 https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-immuno/ 
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En möjlig och nog rimlig ansats till detta med att ge intyg om genomgången Covid-19 är att låta 
läkare som faktiskt är vana vid att väga samman olika faktorer till en sannolikhetsbedömning som blir 
en grund för handling. Så är det t.ex. när det gäller att ställa diagnoser som inte bara är grund för att 
sätta in olika behandlingar eller ibland att avstå från behandlingar som sannolikt inte kommer hjälpa. 
Diagnoser är också grund för samhällets betalning av sjukpenning med mycket stora belopp där 
läkare också uppmanas att uppskatta hur lång tid sjukdomen gör någon arbetsoförmögen. Det är 
alltså inget unikt att de besked man kan få i en god sjukvård är sannolikhetsbedömningar och inte 
helt 100% säkra utsagor. Dock får man sammantaget en bättre träffsäkerhet om man tillåts väga 
samman flera olika faktorer där man oftast inte kan formalisera det i en algoritm. I detta fall skulle 
man alltså ta hänsyn till sjukdomshistoria med tidsförlopp och symtombild, exposition för känd 
smitta (där vi på sikt kan få allt bättre data) och olika laboratoriedata (inte bara PCR och olika former 
av antikroppstester utan också annat) som kan föreligga och tala mer eller mindre för Covid-19 
jämfört med alternativa förklaringar. Observera att man med detta resonemang bör ha högre krav på 
en antikroppstest om det inte finns några andra tecken till en genomgången Covid-19 infektion. 

Det är mycket rimligt att anta att träffsäkerheten kommer bli allt högre under kommande halvår för 
att ställa immunitetsdiagnoser och det finns alla möjligheter att testa om personer och göra om 
bedömningen vid behov. T.ex. om det skulle vara så illa att någon som förklarats immun mycket 
sannolikt visar sig vara en smittkälla till en nyinsjuknad får man naturligtvis ta immunitetsintyget 
under omprövning. Det är rimligt att dessa intyg kommer till att börja med vara fel i upp till några 
procent. 

Framför allt kommer man misslyckas med att förklara en del immuna som faktiskt haft infektionen 
men som av någon anledning inte har tillräckliga nivåer av antikroppar för att testas positiva. Det är 
dock mycket rimligt att upprepa testningen av personer som testats negativt. Det kan också i vissa 
fall vara lämpligt, särskilt i grupper med låg prevalens och starkt behov av säkerhet i resultatet att 
upprepa testning av de som testats positiva i snabbtest, t.ex. med ett annat snabbtest eller genom 
att man skickar in serum till ett centralt laboratorium om detta har kapacitet och en högre 
sensitivitet och specificitet.  

Konsekvenser av eventuella fel i immunitetsintygen 
Det är lätt att måla upp scenarier där felaktiga intyg är ”livsfarliga” som Läkemedelsverket nyligen 
hävdat (DN 24/4). Då tänker man t.ex. på att någon som är frisk och fått ett intyg om att man är 
immun träffar sina gamla släktingar och lyckas smitta dem med Covid-19. Men det är naturligtvis inte 
väldigt sannolikt eftersom man även fortsättningsvis ska undvika att träffa personer i en riskgrupp 
när man är sjuk och även om smitta kan uppstå några dagar före symtom så är det långt ifrån det 
mest sannolika scenariet. Så antag att 2 % fått felaktiga immunitetsintyg. Om sannolikheten att dessa 
personer under säg 3 månader först blir smittade själva och sedan lyckas smitta andra i en riskgrupp 
är kanske högst 1% så blir den totala risken 0,0002. Har vi testat 1 miljon så kommer alltså 200 kunna 
överföra smittan till andra personer varav några få riskerar att bli allvarligt sjuka. Sett hur hela 
epidemins utveckling är det inget allvarligt problem och oändligt litet jämfört med de oskyddade 
kontakter som ännu idag sker mellan hemtjänstpersonal och de på äldreboenden. 

Det finns också en liten grupp debattörer som hävdar att även det mest säkra immunitetsintyg skulle 
vara fel ur ett perspektiv av jämlikhet. Se t.ex. Phelan som skrivit också om möjliga juridiska 
tveksamheter i att använda krav på immunitetsintyg för Covid-19 för att tillåta resor över gränserna 
så som t.ex. Grekland och flera andra turistländer önskat15. Jag anser att det är ett etiskt mycket 

                                                           
15 Phelan, AL. Lancet 4 maj. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-
5/fulltext#.XrLS2mF2Nbk.email 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-5/fulltext#.XrLS2mF2Nbk.email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31034-5/fulltext#.XrLS2mF2Nbk.email


tveksamt resonemang att vägra både de individer som skulle kunna dra nytta av informationen om 
sin immunitet att utnyttja detta faktum bara för att man då får ett bättre liv än de som fortfarande 
måste vara försiktiga och hålla sig i karantän. De som redan varit sjuka har ju också redan riskerat 
livet i sjukdomen och kanske t.o.m. fått bestående men. Varför skulle vi förvägra dem en frihet som 
en immunitetsförklaring kan innebära? När det gäller internationella överenskommelser om rätt till 
resor över gränserna såg vi ju ur alla normala regler om öppenhet över en natt kastades över ända 
när olika länder började stänga sina gränser för att skydda sin medborgare. Jag tvivlar inte på att det 
kommer bli möjligt att också använda immunitetsintyg för att öppna gränser igen men självklart kan 
det ta lite tid innan regelverket för detta är på plats. 

I den positiva vågskålen ligger att massor av människor kan börja arbeta med andra och även 
återuppta sociala kontakter, inte minst med gamla som faktiskt löper stora risker när de blir helt 
isolerade som nu. Med de siffor som nämns ovan med en miljon tester och en prevalens på 25% får 
vi 250 000 människor som på kort tid kan förklaras immuna och på lite längre sikt kanske 3-4 
månader kan det vara 5 miljoner svenskar som förklaras immuna. Om man skiljer på dem och de 
ännu osmittade kommer också smittspridningen snabbt avta. 

Låt inte jakten på det till synes perfekta bli det godas fiende. Vi har stora möjligheter att utfärda 
utmärkta immunitetsintyg idag. Men låt professionen med råd från myndigheter göra dessa i stället 
för att stoppa dem med byråkratiskt krångel. 
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