Antikroppstester av coronavirus
ClaraHälsan erbjuder labbtester som påvisar
antikroppar mot coronaviruset. Testet kan
användas av arbetsgivare som vill få en
uppfattning om hur stor del av personalen som har
haft covid-19.
kartlägga arbetsmiljö,
hälsa och livsstil hos me
Testning av personalgrupper som redovisas på
gruppnivå ger arbetsgivare en indikation, vilket
underlättar planeringen för kommande perioder av
sjukskrivningar, resurssättning m.m.
Huvudsyftet med testningen är resultat på gruppnivå.
Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas
för att följa utvecklingen i arbetsgruppen.
Antikroppstester används inte för att diagnostisera
covid-19 vid pågående sjukdom.
ClaraHälsan tar enbart prover på personer som är
symtomfria, tidigast 3 veckor efter eventuell
symtomdebut. Det har konstaterats att vissa personer
endast har haft lindriga symtom, även dessa personer
kan omfattas av screeningen. Utifrån testresultat och
förekomst av kända symtom vid covid-19 får de testade
individerna rekommendationer enligt
Folkhälsomyndighetens direktiv.

Så går det till
Testning utförs på plats hos ClaraHälsan av legitimerade
sjuksköterskor. Sjuksköterskan tar ett venöst blodprov
som skickas för analys till vårt labb. Testet mäter
förekomst av antikroppar (IgG) mot coronaviruset som
orsakar covid-19.
Provsvar tar normalt ca 2-4 dagar, men kan dröja
längre. När ett provsvar inte visar vare sig negativt eller
positivt testresultat, sk reaktivt svar, så kan det bero på
för tidigt taget prov eller otydlighet i analysen. Då
rekommenderas ett nytt prov om ca 2 veckor.
Återkoppling till dig som arbetsgivare
Efter genomgångna tester återkopplas testresultaten på
gruppnivå (minst 15 medarbetare) till arbetsgivaren.

• Ger en uppfattning om hur stor del av
personalen som har haft covid-19
• Underlättar arbetsgivarens resursplanering
• Upprepade testtillfällen ger störst värde,
enligt Folkhälsomyndigheten
• Rapportering till arbetsgivare på gruppnivå
• Det saknas kunskap om hur länge ett
antikroppssvar kvarstår och det är inte
säkert att antikropparna ger ett komplett
skydd
• Påvisat antikroppssvar ersätter inte
skyddsåtgärder för att minska risken för
smitta på arbetsplatsen.

Mycket hög träffsäkerhet
Den testmetod som ClaraHälsan har valt är
rekommenderad av Mikrobiologen och Smittskydd i
Värmland. Det är en av de hittills bästa
testmetoderna på marknaden.
Följer aktuella riktlinjer
ClaraHälsans antikroppstester följer
Folkhälsomyndighetens ”Nationell strategi för
diagnostik av covid-19” och är en del i ett beslutsstöd
för vidare forskning kring covid-19. Ny kunskap
gällande antikroppstester kommer kontinuerligt, och
om det påverkar riktlinjerna från berörda
myndigheter kommer vi att följa dessa, och vid behov
anpassa vår tjänst.

