INFORMATION TESTNING AV SARS-CoV-2 ANTIKROPPAR
Bakgrund
Pe3 företagshälsa utför testning av antikroppar av SARS-CoV-2 antikroppar. Påvisning, i ett validerat
test, av SARS-CoV-2-specifika IgG antikroppar kan anses som en markör på genomgången infektion eller
långdragen, pågående infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till
person (sannolikt 1-3veckor efter symtomdebut). Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar
finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om
antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i
likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt
skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.
Målgrupp
Provtagning och resultat som visar genomgången infektion kan minska oron hos individer som tillhör
någon riskgrupp och riskerar att få svårare symtom om de smittas av covid-19. Resultat som visar
antikroppssvar hos personal i riskgrupp kan underlätta vid planering och resurssättning på
arbetsplatsen.
OBS! Medarbetaren ska vara helt frisk samt att det ska ha gått minst 2 veckor från symtomdebut.
Beställning av prov:
Chef kontaktar pe3 för beställning av provtagning. Om ett helt arbetslag ska ta prover kan pe3 med
fördel utföra provtagningen på arbetsplatsen. I beställningen bör det framgå hur man önskar genomföra
provtagningen.
Provtagning
För påvisande av antikroppar tas ett blodprov (provtagning i armvecket). Detta prov skickas för analys
till ett godkänt laboratorium.
Provtagning kan ske på arbetsplatsen om det gäller 10 eller fler medarbetare sker provtagning på en av
våra mottagningar.
Provtagning sker av leg. sjuksköterska. Om provtagning sker på arbetsplatsen deltar två konsulter från
pe3.
Provsvar kommer efter 1–4 dagar.
Återkoppling av provsvar:
Återkoppling av provsvar sker brevledes till den som tagit prov. I samband med provtagningen får alla
allmän information om tolkning av provsvar. Beställande arbetsgivare får, om 10 eller fler medarbetare
provtagits, information om antal positiva respektive negativa svar via mail.
Pris:
990 kr exkl. moms/styck
990 kr exkl. moms/styck för genomförande ute på arbetsplats (grupp om minst 10 personer).
Milersättning och restidsersättning tillkommer.
För frågor och beställning kontakta oss på info@pe3.se eller på telefon 0770 – 17 61 10
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