erbjuder covid-19 serologi
Från och med augusti 2020 erbjuder Avestahälsan (FHV) möjlighet till provtagning av antikroppar
mot SARS-CoV-2 med syfte att påvisa eventuell genomgången covid-19-infektion.
I tjänsten ingår
•
•
•
•

Antikroppstestning utförd av Avestahälsans personal. Venblodsprov tas i armvecket.
Provsvar i normalfallet inom 5 dagar som meddelas medarbetaren brevledes.
Rådgivning & tolkning medföljer svarsbrevet om vad resultatet innebär för medarbetaren.
Sammanställning till arbetsgivaren (oms så önskas) av hur stor andel av personalen som
uppvisar tecken till genomgången SARS-Cov-2-infektion (covid-19), förutsätter att minst 10
medarbetare provtagits av sekretesskäl. Kan analyseras uppdelat per personalgrupp eller
avdelningar i större organisationer under förutsättning att det omfattar minst 10 personer
per analysgrupp.

Om testet
- Testet har >99% specificitet (tillförlitlighet att ett positivt resultat verkligen stämmer) samt >90%
sensitivitet (andel av faktiskt infekterade som kan påvisas med testet) vid provtagning 3 veckor
efter symtomdebut.
- Svaret kan utfalla POSITIVT, NEGATIVT eller REAKTIVT.
- Vid reaktiva svar (d v s varken klart negativt eller positivt) körs automatiskt ytterligare en analys
och om denna inte utfaller säkert positivt kommer ett nytt test efter 4 veckor rekommenderas.
Att tänka på
- Det rekommenderas starkt att det gått minst 3 veckor från symtomdebut av misstänkt covid-19infektion för att IgG-antikroppar ska hunnit bildas och säkrare kunna detekteras.
- Ett negativt svar kan inte helt utesluta att personen ändå haft infektionen. Det kan bero på för
tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.
- Ett positivt svar talar starkt för genomgången covid-19-infektion. Personen har sannolikt ett visst
immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas dock
kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger
ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2.
Pris
Tjänsten kostar 1000 kr per anställd vid provtagning på Avestahälsan alternativt 1200 kr per anställd
vid provtagning ute på arbetsplatsen (kräver minst 10 provtagningar vid varje tillfälle).

Bokning
Hör av er till Avestahälsan via mail info@avestahalsan.se eller på telefon 0226-800 70 från 27:e juli
för provtagning från och med den 3 augusti. Välkomna!

