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PREVALENSSTUDIEN FOR Å TESTE BLODGIVERE FOR ANTISTO FFER MOT SARS-
COV2 (KORONAVIRUS) VIDERE STUDIER 

Blodbanken Ahus har i perioden 11.02.2021 til 04.06 .2021 tilbudt alle blodgivere å delta i en studie f or å bli 
testet for antistoffer mot SARS-CoV-2 (Koronavirus) .  

Blodbanken slutter å ta inn nye deltakere i studien  fra og med 7. juni 2021.  
Omtrent 3800 blodgivere har fått tilbud om å delta i studien.  
Tusen takk til alle dere som har deltatt så langt! 

Hva har vi funnet? 
Noen blodgivere har fått påvist antistoff etter gjennomgått infeksjon. I tillegg til de som har vært syke av Covid-19 
har vi også funnet noen som har vært symptomfrie. 
Flere blodgivere har fått påvist antistoff etter vaksinasjon. 
Flertallet av givere har ikke fått påvist antistoff. 
Vi arbeider videre med å analysere alle resultatene. 

Hva skjer videre? 
Givere som har fått påvist antistoff, vil bli fulgt opp med regelmessige antistofftester ved fremtidig blodgivning for å 
studere utviklingen av antistoffresponsen hos den enkelte. 
Blodbanken ønsker å følge de giverne som har fått påvist antistoff videre for å kunne undersøke hvordan 
antistoffverdiene utvikler seg etter sykdom og vaksiner. 

Hvem ønsker vi å teste i denne fasen av studien? 
Alle blodgivere som deltok i den første fasen av studien og som har fått påvist antistoff mot SARS-CoV-2 ved våre 
tester i denne perioden.  
På www.helsenorge.no kan du se om du har fått påvist antistoff, eller vi kan slå det opp i blodbankens datasystem. 
Hvis du har fått påvist antistoff vil du se en tallverdi i svaret ditt. 
I spørreskjemaet vil du få spørsmål om du har deltatt i studien og om du har fått påvist antistoff mot SARS-CoV-2 
for å kunne ta nye tester i tiden framover. Testen kan tas ved hver blodgiving inntil studien avsluttes. 

Er testen obligatorisk?  
Nei, det er frivillig. Givere som ønsker å delta videre i studien må ha samtykket til testing i første fase av studien og 
må i det elektroniske spørreskjemaet svare på noen få spørsmål om videre testing. Du kan når som helst trekke 
deg fra studien.  

Hvordan utføres testen?  
Analysen utføres samtidig med andre analyser som rutinemessig utføres hver gang du gir blod. Svaret på 
antistofftestene blir lagt ut på www.helsenorge.no.  
Du får vanligvis en sms når svaret på antistofftesten er klart.  

Er det trygt å gi blod i denne perioden?  
Blodbanken følger alle nasjonale og lokale anbefalinger for at blodgivning skal være trygt både for blodgivere, 
pasienter og ansatte. 

Har du flere spørsmål?  
Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i informasjonsskrivet så ta kontakt med oss!   
 


