
Antikroppstest för Covid-19 

Till dig som lämnar prov 

Du som arbetar med vård och omsorg inom Region Uppsala erbjuds ett kostnadsfritt antikroppstest 

för Covid-19. Du kommer själv att kunna ta del av ditt provsvar när analysen är klar genom att logga 

in i journaltjänsten på http://www.1177.se. 

Genom att lämna blodprov så samtycker du till att resultaten presenteras vetenskapligt. Se bifogat 

blad angående villkoren för den vetenskapliga studien och biobanken. 

Några viktiga punkter att tänka på: 

 Du ska lämna prov på enligt den rutin som är framtagen för just din arbetsplats.

 Du ska ta med detta dokument, legitimation och tjänstelegitimation (alternativt

godkännande från närmaste chef) till provtagningen.

 Du ska inte ha haft några luftvägssymptom eller feber de senaste sju dagarna. I det fallet är

du välkommen att lämna prov en månad senare (om du då är frisk).

 I samband med provtagningen ska du besvara några korta frågor om ditt arbete och om du

haft symptom.

 Om provsvaret visar att du har antikroppar (positivt IgG mot SARS-CoV-2) innebär det att du

har haft Covid-19. I vilken grad och hur länge du är skyddad mot ny infektion är ännu inte

känt. Du är alltså inte säkert immun mot Covid-19 och ska därför fortsätta använda de rutiner

och den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller vid kontakt med

misstänkt/smittade patienter/brukare. Om inga antikroppar påvisas har du antingen inte

blivit smittad av SARS-CoV-2, eller varit smittad men inte utvecklat antikroppar.

Till dig som utför provtagningen 

Denna provtagning till personal inom Region Uppsala. Den som lämnar prov ska kunna uppvisa både 

legitimation och tjänstelegitimation. 

 All provtagning sker kostnadsfritt då Covid-19 omfattas av Smittskyddslagen. Den som

lämnar prov vara helt fri från luftvägssymptom och feber sedan åtminstone sju dagar.

 Analysen måste beställas i Cosmic med Beställare Covid-19 personalprovtagning, annars

analyseras inte provet inom projektet. Om du inte kan hitta denna beställare ska ni kontakta

er vårdsystemsamordnare.

 Analysen heter VÅRDPERSONAL-Coronavirus Covid-19 (SARS CoV 2) IgG

antikroppspåvisning eller ÖVRIGA PERSONAL-Coronavirus Covid-19 (SARS CoV 2) IgG

antikroppspåvisning. Sök på "coro" i fliken Mikrobiologi.

 Det är viktigt att samtliga frågor i remissen besvaras. Ange arbetsplats, orsak till provtagning

"Screening", eventuellt datum då personen senast fick luftvägssymptom eller feber och om

personen samtycker till att provet sparas.
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Provtagningsunderlag serologi SARS-CoV-2 för personal 

Jag har tagit del av informationsmaterialet ”Antikroppstest för covid-19”, ”Information till 

forskningspersonerna”, samt ”Till dig som lämnar prov” (om biobank):  JA 

Personnummer: 

Namn: 

Telefon: 

Arbetsplats (avd/enhet eller motsvarande): 

Jag har haft misstänkt/bekräftad covid-19:   JA  NEJ  

Datum för symtomdebut:  

Obs! Detta underlag är inte en journalhandling utan endast till för att 

underlätta överföring av information till remiss i Cosmic/RoS inför 

provtagning. Underlaget ska därefter destrueras lokalt.  



Svarsrutin och tolkning av provsvar serologi SARS-CoV-2 (Covid-19) - personal 

Du har lämnat prov för serologi för SARS-CoV-2, dvs. en analys av antikroppar mot det virus som 

orsakar Covid-19. Tidsåtgången för analys kan variera beroende på eventuella helgdagar och antalet 

prover som inkommit till laboratoriet, men svar beräknas finnas tillgängligt inom en vecka.

Du läser själv ditt provsvar genom att logga in på din journal via 1177.se, vilket kräver att du har 

tillgång till Bank-ID. För att skaffa detta - se instruktioner på www.bankid.com. Du kommer inte att få 

provsvar på annat sätt än genom att själv kontrollera det. 

Svarsalternativ 

Analysen besvaras som SARS-CoV-2 IgG Positiv eller Negativ. 

 Positiv IgG: Svaret visar att du har antikroppar mot SARS-CoV-2, vilket innebär att du har haft

Covid-19. I vilken grad och hur länge du är skyddad mot ny infektion är ännu inte känt. Du är

alltså inte säkert immun mot Covid-19 och ska därför fortsätta använda den skyddsutrustning

och tillämpa de rutiner som arbetsgivaren tillhandahåller vid kontakt med misstänkt eller

bekräftat smittade patienter/brukare.

 Negativ IgG: Svaret visar inte att du har några antikroppar mot SARS-CoV-2, vilket betyder att du

inte har haft Covid-19 eller varit smittad men inte utvecklat antikroppar. Antikroppssvaret kan

dröja upp till 2-3 veckor efter insjuknandet och ett negativt prov utesluter därför inte aktuell eller

nyligen genomgången sjukdom. Du är alltså inte immun mot Covid-19 och ska därför fortsätta

använda den skyddsutrustning och tillämpa de rutiner som arbetsgivaren tillhandahåller vid

kontakt med misstänkt eller bekräftat smittade patienter/brukare.

Kvarstående symtom 

Covid-19 är en infektion som verkar kunna ge både varierande och i vissa fall kvarstående symptom. 

Många av symtomen som kan uppvisas vid Covid-19 kan dock även orsakas av andra 

sjukdomstillstånd. Om du har kvarstående sjukdomssymtom som inte förklaras av genomgången 

Covid-19, t ex vid ett negativt prov, eller om du är osäker på om de kan förklaras av en genomgången 

infektion rekommenderas därför att du bokar tid hos din husläkare för undersökning.  
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Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Covid-19 är en virussjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 och har drabbat 

många människor världen över. Detta projekt syftar till att mäta förekomsten av antikroppar 

mot SARS-CoV-2 hos vård- och omsorgspersonal inom Region Uppsala, kommuner inom 

Uppsala län eller på uppdrag av dessa 

Forskningshuvudman för projektet är Region Uppsala. Med forskningshuvudman menas den 

organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Din medverkan i studien utgörs av att du lämnar ett blodprov (max 10 ml) via din vårdcentral 

eller via andra enheter inom Region Uppsala. I samband med provtagningen kommer du att 

tillfrågas om information om din arbetsplats. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Vi bedömer riskerna med att delta i studien som väldigt små. Viss smärta kan uppstå vid 

blodprovtagning. Att du deltar i studien innebär att deltagande forskare får tillgång till ditt 

provsvar och information i remissen, men inte tillgång till din journal i övrigt. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig vad gäller förekomst av 

antikroppar mot SARS-CoV-2, arbetsplats och eventuellt datum för senaste symptom. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen Region Uppsala. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 

om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Gabriel Westman (se kontaktuppgifter sist i 

dokumentet). Dataskyddsombud nås på Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 

25, Uppsala eller dataskyddsombud@regionuppsala.se. Om du är missnöjd med hur dina 

personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 
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Vad händer med mina prover? 

De prover som tas i studien förvaras i en så kallad biobank. Biobankens namn är Uppsala 

Biobank och den finns vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Huvudman (ansvarig) för 

biobanken är Region Uppsala. 

Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du 

rätt att senare ta tillbaka (ångra) det samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller 

avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta Gabriel Westman (se 

kontaktuppgifter sist i dokumentet). Proverna får bara användas på det sätt som du har gett 

samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer 

Etikprövningsmyndigheten att besluta om du ska tillfrågas på nytt. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Studiens resultat presenteras i en vetenskaplig tidskrift när informationen insamlats och 

analyserats. Vi kommer inte per automatik återkoppla individuella resultat till 

studiedeltagarna. Den som vill ha tillgång till sina individuella resultat vänder sig till oss som 

är ansvariga för studien (kontaktuppgifter nedan). 

Försäkring och ersättning 

Patientskadeförsäkringen gäller under deltagandet i studien, precis som för all annan 

behandling inom sjukvården. Du får ingen ersättning för att delta. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt 

deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är: 

Gabriel Westman, Akademiska sjukhuset Ing 34, 75185 Uppsala 

gabriel.westman@akademiska.se, Tel 018-611 00 00 

Samtycke till att delta i studien 

Genom att lämna blodprov intygar jag att jag har fått skriftlig informationen om studien och 

har haft möjlighet att ställa frågor via e-post till gabriel.westman@akademiska.se. Jag får 

behålla den skriftliga informationen. 



Därför sparas vissa prov
Det är värdefullt att dina prov sparas för 
att vi ska kunna
• undersöka ditt prov igen vid ett senare

vårdtillfälle t ex om en behandling inte 
ger avsedd effekt,

• ställa en säkrare diagnos genom att
jämföra nya prov med sparade prov,

• skicka provet till annan specialist för
bedömning,

• kartlägga smittsamma sjukdomar,

• kontrollera och utveckla vårdens
 metoder och rutiner,

• utbilda vårdpersonal,

• bedriva medicinsk forskning för att 
bättre kunna förebygga och behandla 
sjukdomar. Alla forskningsprojekt ska 
innan start vara godkända av 
Etikprövningsmyndigheten.

Så skyddas dina personupp-
gifter och dina prov 
Ditt sparade prov förvaras så att 
 obehöriga inte kan komma åt dem.
 Personuppgifter som hör till ditt prov 
noteras i din patientjournal och i särskilda 
register över prov. Dina personuppgifter 
skyddas av dataskyddsförordningen, 
 offentlighets- och sekretesslagen, patient-
säkerhetslagen och patientdatalagen.

Du bestämmer själv
Som patient får du ta ställning till om 
dina prov ska sparas och till vilka syften 
de får användas.
 Biobankslagen säger att du ska få 
information och ge ditt samtycke till att 
dina prov sparas och vad de får användas 
till. Om du är osäker och vill tänka över 

ditt beslut rekommenderar vi av patient-
säkerhetsskäl att du samtycker till att 
spara prov tills vidare. De kan behövas 
för din framtida vård. Om du begärt att 
prov ska kasseras är det oåterkalligt.
 Du kan när som helst ändra ditt beslut. 
För att veta om du vill begränsa hur ditt 
prov får användas eller vill att provet 
kastas, behöver du fylla i och skicka in en 
nej-talong. Nej-talong kan du få i sam-
band med provtagningen eller ladda ner 
från Biobank Sveriges webbplats.

Mer information
Vill du veta mer om sparande av prov, 
biobankslagen eller nej-talonger kan du 
kontakta Biobanksamordnaren i din 
region. Du hittar också information på 
biobanksverige.se och 1177.se (sök 
på Biobankslagen).

Till dig som lämnar prov
Som patient behöver du ofta lämna prov, t ex blodprov eller vävnadsprov. Prov tas också vid de 
hälsokontroller som regionen erbjuder. Vissa prov sparas med ditt samtycke i en biobank. En 
biobank är en samling prov – blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov – som tas i vården och 
sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

biobanksverige.se
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