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Information från Vårdval primärvård – Nr 18/20
Region Västmanland erbjuder medarbetare som har arbetat med
vård av covid-19 patienter att lämna blodprov för att undersöka
förekomst av antikroppar mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)
Blodprovet tas på respektive arbetsplats och provsvaret blir tillgängligt i journalen
som nås via 1177.se. Detta kräver tillgång till Bank-ID www.bankid.com. Provsvaret
kan inte fås på annat sätt än genom att man själv kontrollera det i sin journal via
1177.se. Det kan dröja 2-3 veckor innan provsvar finns tillgängligt. Frågor om
provsvaret hänvisas till närmaste chef.
Regionhälsan är svarsmottagare och sammanställer data på gruppnivå. Respektive
enhet får information om hur många som lämnat blodprov och hur många av dessa
som hade påvisade antikroppar mot det nya coronaviruset, men inte information om
enskilda medarbetares provsvar.
Analysen beställs i Cosmic, Klinisk kemi ”SARS-Corona (COVID) – IgG”. Klicka i ”Visa
utökad information” längst upp till höger. Välj Enikö Eva Nagy som Svarsmottagare
och Regionhälsans covidmottagning som Svarsmottagande enhet. Beställare är du
som tar provet alternativt utsedd person på din enhet. Beställande enhet är den
enhet där medarbetaren främst har arbetat med covid-19 patienter. Betalande enhet
är samma som beställande enhet.

Ersättning för provtagning
Kostnaden för antikroppsprovtagning på medarbetade på vårdcentralerna bekostas
av Vårdval primärvård. Ni får själva ”pinna” hur många medarbetare som ni provtar
och sedan skicka in underlaget till Vårdval primärvård i slutet av varje månad för att
erhålla ersättning.
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Information till din personal
Om provsvaret visar att du har antikroppar mot det nya coronaviruset innebär det att
du har haft covid-19. I vilken grad och hur länge du är skyddad mot ny infektion är
ännu inte känt. Om du har antikroppar mot det nya coronaviruset ska du fortsätta
använda de rutiner och den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller. Om
inga antikroppar påvisas har du antingen inte blivit smittad med det nya
coronaviruset, eller varit smittad men inte utvecklat antikroppar.

Tolkning av provsvar


IgG negativ: Inga antikroppar mot coronavirus SARS-CoV-2 påvisade. Du har inte
haft covid-19, eller har 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 inte
immun mot covid-19 och ska fortsätta använda den skyddsutrustning och
tillämpa de rutiner som arbetsgivaren tillhandahåller vid kontakt med misstänkt
eller bekräftat smittade patienter/brukare.



IgG positiv: Antikroppar mot coronavirus SARS-CoV-2 påvisade. Du har haft
covid-19. I vilken grad eller 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



Gränsvärde: Antikroppsnivån mot coronavirus SARS-Cov-2 har ej med säkerhet
kunnat bestämmas. Provsvaret kan bero på en genomgången infektion eller på
en ospecifik reaktion. Du är 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.

Med vänliga hälsningar
Maria Martinsson
Vårdvalschef primärvård

