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1. Hvad er SARS-CoV-2?  
SARS-CoV-2 er det officielle navn på det nye coronavirus, som i øjeblikket forårsager en 
verdensomspændende epidemi (=pandemi). SARS-CoV-2 står for ”severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2” – 2 tallet fordi det er anden gang mennesker er blevet smittet med coronavirus, som har 
forårsaget lungeproblemer. 
 
2. Hvad er COVID-19?  
COVID-19 er navnet på den sygdom, som forårsages af det pandemiske coronavirus (SARS-CoV2) og som 
først gang blev set i december 2019 - derfor tallet ”19”. 
 
3. Hvordan smitter COVID-19? 
På to måder: 

- Dråbesmitte: hoste eller nys ved at være tæt på en, der udskiller SARS-CoV2. 
- Kontaktsmitte: virus afsættes på overflader, der derefter berøres, hvorefter virus føres af  hænderne 

til mund, øjne eller næse. 
 
4. Kan man smittes af personer, som ikke har tegn på COVID-19? 
JA - og det er dette, som gør håndteringen så vanskelig. Personer, som er smittet, kan således smitte andre 
op til 6 dage inden de selv får symptomer. Endvidere findes raske symptomfrie smittebærere, som uden at 
vide det kan smitte andre. 
 
5. Kan man have COVID-19 selvom man har fået foretaget en test, som var negativ? 
JA - for selvom tests til påvisning af SARS-CoV-2 er følsomme afhænger de af, at man får opsamlet materiale, 
som indeholder virus. Da der ikke altid er nok virus i næse eller svælg kan podning herfra være negativ selvom 
den burde være det modsatte. Der kan derfor ved svære lungesymptomer være grund til at udtage en prøve 
fra de dybe luftveje. 
 
6. Kan jeg være sikker på diagnosen, hvis en prøve er positiv for virus ved podning? 
JA - selvom ca. 1% af prøverne kan være positiv selvom den reelt er negativ (falsk positiv) og derved viser 
forkert resultat. 
 
7. Vil måling af antistof i den akutte fase kunne anvendes til at stille diagnosen COVID-19? 
JA - da knap 70% vil have antistoffer allerede efter 1-3 dage, over 90% efter 4-8 dage og har man haft 
symptomer i minimum to uger vil antistofmålingen være positiv hos 100%. 
 
8. Hvordan måles antistoffer mod SARS-CoV2? 
Antistoffer kan bl.a. måles på 10 minutter ved en hurtigtest - også kaldet finger-prik-test. Ved denne test 
udtages en bloddråbe efter et lille prik i fingeren og anbringes i en plastikkassette hvorefter man kan se  et 
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bånd for antistof IgM og/eller IgG, hvis den der testes har antistoffer mod SARS-CoV-2 
(www.youtube.com/watch?v=DvYqgh5EijA). 
 
9. Er antistoftesten sikker, hvis man kun har positivt bånd for IgM antistof? 
JA - men påvisning af IgM antistof er mindre sikkert end IgG. Således kan IgM antistof ses ved andre 
infektioner, hvorfor det sikreste vil være at gentage testen efter en uge, hvor det kan forventes, at også IgG 
er positiv. Forbliver IgG negativ er det ikke sandsynligt at IgM antistofferne er rettet mod SARS-CoV2 og 
COVID-19 derfor ikke bekræftes. 
 
10. Er antistoftesten sikker, hvis man kun har positivt bånd for IgG antistof? 
JA - påvisning af IgG antistof er den bedste indikator for overstået infektion eller infektion i slutfasen; IgM 
behøver ikke samtidig at være positiv. 
 
11. Er man modtagelig for COVID-19, hvis man har positiv antistoftest? 
NEJ - det synes usandsynligt, da vi ved for andre luftvejsvirus, at antistoffer beskytter mod yderligere 
infektion med det givne virus og må regne med, at det samme gør sig gældende for COVID-19. 
 
12. Hvor længe holder ens antistoffer mod SARS-CoV2? 
USIKKERT - men vi regner vi med, at IgG vil forblive påviseligt i adskillige måneder eller år. 
 
13. Kan man få COVID-19 igen, hvis antistofferne forsvinder efter at have været positive? 
USIKKERT - men antistof er ikke den eneste beskyttelse man har mod gentagen infektion idet organismen 
vil fortsat have celler, der er i stand til at producere antistof, hvis der bliver brug herfor. Yderligere vil andre 
typer af hvide blodlegemer, være effektive til at bekæmpe ny indtrængen af virus. Derfor kan man selv om 
man mister sine antistoffer godt være immun. 
 
14. Kan man få COVID-19 flere gange? 
USIKKERT - men har man haft en COVID-19 med kraftige symptomer er man formentlig immun gennem 
længere tid - op til flere år og det vil derfor være usandsynligt, at man kan få alvorlig COVID-19 to gange.   
 
15. Kan infektion med andre coronavirus beskytte mod COVID-19? 
MULIGVIS – da der findes en andre coronavirus, som forårsager forkølelse og hvor tidligere infektion med 
et af disse virus muligvis vil beskytte helt eller delvist mod SARS-CoV-2.  
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