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Immunskipanin

• Immunskipanin er verjuskipanin hjá
kropppinum ímóti virus og bakterium. 

• Tá ein persónur verður smittaður, verða
andevni framleidd, sum royna at týna
virus. 

• Hettar tekur uml. 2-12 dagar
• Flest fáa sjúkueyðkenni eftir 5-7 døgum

(inkubatiónstíð)
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Immunskipanin

Korona virus brúkar spikes
(pílarnar) á uttaru síðuni til 

at binda seg til kyknurnar og
smitta tær. 

Kroppurin svarar við at framleiða....  

andevni við serligum skapi, 
sum binda til spikes og gera 

virusi óvirkið.



Andevni

• Andevni binda til specifik antigen, sum eru
partar av virus, tvs. at andevni móti influenza 
virka ikki móti COVID-19 og umvent



Kanning av korona

• Kanning av virus – PCR test (poding)
• Vísir um tú hevur virkið virus í kroppinum (RNA)

• Kanning av andevnum (blóðroynd)
• Vísir um tú hevur havt virus í kroppinum



https://coronavirusexplained.ukri.org/en/article/vdt0006/



Hvussu verður
kannað fyri
andevni?



Kanning av andevnum í Føroyum

• Wantai test kit

• Mátar total andevni 
• ein kvalitativ test (ja/nei)

• Analysurnar gjørdar á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni



Blóðroynd 
verður tikin

Blóðroynd 
sentrifugerað
fyri at fáa serum

Serum verður koyrt á 
plátuna. Eru COVID-19 
andevnir í prøvanum, 
binda hesi til antigenið á 
plátuni. 

Síðan verður eitt enzym-
merkt andevni tilsett, sum 
bindir seg til andevni frá 
serum. Er andevni í serum, 
broytir prøvin lit (bláur)

COVID-19 antigen
(ikki aktivt) er á 
plátunum



Sýra verður latin í fyri 
at steðga reaktiónini
og broytir litin til gult. 

Plátan verður sett inn í 
eitt tól, sum lesur 
litstyrkina (absorbansin)

Meira andevni, størri 
reaktión og tí sterkari lit →

hægri tal
Úrslitið verður eitt tal (OD 
virði) millum 0 og meira 
enn 4. Er talið yvir eitt ávíst 
mark, er prøvin positivur, 
og andevni eru í serum. 



Verkætlanir



COVID-19 verkætlanir har andevnir eru máld
• Korona verkætlan – fyrsta bylgja 

• Øll við positivari PCR kanning bjóðað at luttaka

• 169 av 187 luttóku, ~90%

• Verða bjóðað til nýggja blóðroynd eftir 6 og 12 mðr

• Skuggatalskanning
• 1500 tilvildarligir føroyingar í øllum aldri innbjóðing 

• 1075 luttóku, ~72% 

• Viðmælt sóttarhald
• Landslæknin sendi innbjóðing til øll, sum vórðu viðmæld at fara í sóttarhald

(uml. 813 brøv blivu send) 

• 605 luttóku , ~74%
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Fyribils úrslit



Korona - fyrsta bylgja

Tal av luttakarum 168

Kvinnur, % 54

Miðal aldur, ár 41 (1-93)

Tal við positivari
andevniskanning

167

Positiv, % 99.4

Sjúkueyðkenni, % 95.8

OD virðið (andevni) 3.24



Korona - fyrsta bylgja Viðmælt sóttarhald

Tal av luttakarum 168 603

Kvinnur, % 54 58

Miðal aldur, ár 41 (1-93) 36 (0-84 )

Tal við positivari
andevniskanning

167 32

Positiv, % 99.4 5.3

Sjúkueyðkenni, % 95.8 43.8

OD virðið (andevni) 3.24 3.53



Korona - fyrsta bylgja Viðmælt sóttarhald Skuggatalskanning

Tal av luttakarum 168 603 1075

Kvinnur, % 54 58 50.0

Miðal aldur, ár 41 (1-93) 36 (0-84 ) 42 (0-100)

Tal við positivari
andevniskanning

167 32 6

Positiv, % 99.4 5.3 0.6

Sjúkueyðkenni, % 95.8 43.8 50.0

OD virðið (andevni) 3.24 3.53 0.69
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Andevnisvirðir (OD virðir) deild í bólkar
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Andevnisvirðir (OD virðir) deild í bólkar

• Øll, sum vórðu eyðmerkt í skuggatalskanning, vóru í bólkinum við 
lágum andevnisvirðum

• Samanborið við koronasjúklingar vóru signifikant fleiri av teimum 
positivu frá sóttarhaldskanningini í bólkinum við høgum 
andevnisvirðum
• Ongin munur er, tá miðaltølini verða samanborin



Tann stóri spurningurin 

• Er ein so mótstøðuførur, um ein hevur andevni móti COVID-19?

• Hvussu leingi heldur kroppurin fram við at framleiða andevni?

• Hvussu leingi er ein mótstøðuførur?



Andevni yvir tíð

• Íalt 97 persónar, sum hava havt korona, hava fingið andevni kannað 
tvær ferðir

• Fyrra blóðroyndin tikin 39 til 153 dagar eftir fyrstu sjúkueyðkenni, 
miðal 85 dagar (~ 3 mðr)
• Miðal andevnisvirðið = 3.28

• Seinna blóðroyndin tikin 141 til 220 dagar eftir fyrstu sjúkueyðkenni, 
miðal 192 dagar (~ 6 mðr) 
• Miðal andevnisvirðið 2= 3.59



Andevni yvir tíð
• 44 hægri OD virðir

• 46 lægri OD virðir

• Øll hava framhaldandi 
andevni



Fyribils niðurstøður

• Kanning av andevnum vísti, at øll enn høvdu andevni eftir 6 mðr –
summi høvdu hægri virðir, meðan onnur høvdu lægri virðir
• fylgja andevnisgongdini yvir tíð: eftir endað sóttarhald, 3, 6 og 12 mðr

• Allir korona sjúklingar uttan ein høvdu framleitt andevni

• ~5% av teimum, sum vóru í tilmældum sóttarhaldi, høvdu andevni 
móti korona. Hesi telja ikki við í almennum tølum





Skuggatalskanning

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/20-2736_article

• Títtleikin var 0.6% - svarar til 313 
persónar

• Almenna talið var ~0.4% (187 COVID-
19 tilburðir av 52154 íbúgvar)

• Skipanin við nógvum kanningum, 
sóttarhaldi og smittuuppsporan
tykist at virka



Hví týdning?

• Av týdningi at vita so nógv sum gjørligt um andevni móti korona
• Um og hvussu góða verju COVID-19 andevni geva og hvussu leingi

• Ávirkar t.d. aldur, kyn, sjúkugongdin mótstøðuføri?

• Sera stóran týdning at vita m.a. í mun til menning av vaccinum

• Eisini týdning her heima í mun til átøk og hvussu Føroyar eiga at 
handfara COVID-19

Tíð og meira gransking neyðug fyri at koma nærri einum svari
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