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Minskad ersättning för antikroppsprovtagning Covid-19 
Koncernkontoret VGR 

 
Ersättning och kostnader  
Provtagande enhet som erbjuder antikroppstester covid-19 ersätts med 550 kr [istället för 
750 kr] för varje utfört test från och med 1 februari. Ersättningen är sänkt utifrån att 
ersättning för detta är sänkt ifrån staten och denna provtagning har relativt lägre vikt 
jämfört påvisande av smittämne. Denna ersättning ska täcka kostnad för material, analys och 
arbetsinsats för vårdgivaren. KVÅ-koden nedan ska sättas endast en gång per 
provtagningstillfälle, ej vid fortsatta kontakter. 
 
Vårdcentral  
Vårdgivare inom primärvård registrerar provtagningen på kontakttyp NOT ”notat om 
patient” med KVÅ-kod UX600. Alternativt registreras KVÅ- kod UX600 på kontakttyp M 
”mottagningsbesök” där provtagning görs i samband med kvalificerat hälso- och 
sjukvårdsbesök och där provtagningen är en del av utredningen, observera att det då inte 
ska tas ut ytterligare egenavgift om 160 kr utöver tidigare erlagd patientavgift. 
 
 

Ansvarsfördelning  
mellan sjukhus och primärvården gällande Covid-vaccination 
Koncernkontoret VGR 

Länk till originaldokumentet 
 
Riskgrupper som i huvudsak ska vaccineras på sjukhus  
 

- De med tidigare svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel. 
Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19. Vaccinering bör ske 
på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård vid behov 
(inklusive narkosberedskap).  

- Organtransplanterade patienter.  
- Patienter med hematologiska maligniteter.  
- Patienter med immunbristsjukdomar.  
- Cancerpatienter med aktuell behandling, framförallt de med intermittent behandling 

som påverkar vid vilken tidpunkt vaccinationen kan ges.  
- Patienter med immunsupprimerande behandlingar inom bland annat neurologi, 

gastroenterologi, reumatologi, lungmedicin, njurmedicin.  
- Patienter med dekompenserad leversjukdom.  
- Dialyspatienter.  

file://///192.168.4.6/H-drev$/Corona/Vaccination%20mot%20Covid-19/RS%202021-00326-1%20Vaccination%20av%20medicinska%20riskgrupper%20Covid-19%20-%20Ansvarsfördelning%20sjukhus%20och%20vårdcentraler%20VGR%20(002).pdf


Riskgrupper där sjukhusen och primärvården har ett delat ansvar enl ovan:  
 

- KOL, astma och restriktiv lungsjukdom.  
- Diabetes mellitus  
- Obesitas  
- Kronisk njursvikt  
- Hypertoni  
- Hjärtsvikt  
- Ischemisk hjärtsjukdom.  

 
Kommentar:  
Patienter som i huvudsak ska vaccineras på sjukhus ska konsekvent hänvisas dit. De som 
tidigare haft en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel bör utrustas 
med remiss till sjukhus (i första hand akutmottagning men detaljer följer – frågan har 
skickats till Regionen, svaret inväntas). 
 
 

Viktig information angående vaccinleveranser 
Koncernkontoret VGR 

 

Efterfrågan på vaccin är för närvarande mycket större än tillgången. Det innebär att alla 
enheter som beställt vaccin inte kommer att kunna få det beställda vaccinet under v 4. Har 
du däremot fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med ett fastställt 
leveransdatum under v 4 kommer du att få det vaccin du fått bekräftelse på. Mer besked om 
kommande leveranser kommer nästa vecka.  
 
Kommentar: 
Boka inte in några patienter förrän ni fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med 
ett fastställt leveransdatum. 
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