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Intern rutin – baserad på regionala rutiner. 
Intern riktlinje 
angående testning för antikroppar avseende antikroppar av covid-19 
 
Källa:  
REGIONAL RUTIN Covid-19 Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal, version 1. 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/47737/Provtagning%20antikroppar%20covid-
19%20av%20vuxna,%20barn%20och%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdspersonal,%20version%201.pdf?a=false&guest=true 
 
REGIONAL RUTIN Covid-19 Provtagningsindikationer - SARS-CoV2-IgG. Version 3  
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46404/Provtagningsanvisning%20-%20SARS-CoV2-
IgG.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true 

 
 

Ersättning och kostnader  
 
Provtagande enhet som erbjuder antikroppstester covid-19 ersätts med 750 kr för varje utfört 
test. 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. 
 
Kommentar:  
Provtagning i samband med läkarbesök och -bedömning ska ej vara begränsade. Masstestningen som alltså är 
centralt reglerat erbjuds utan läkarkontakter. Om läkare (i samband med ett besök) bedömer att 
antikroppstestet är medicinskt motiverat skulle det ligga utanför masstestning och dessa begränsningar! 
Ersättningen är ändå 750 kr – om man sätter KVÅ-koden. 
SUPUS bör kolla att teknisk registrering är korrekt, dvs att ”notat om patient” är kopplat till kontakttyp NOT. 
 
Egenavgift 160 kr.  
Alla som vill provtas (18 år till 120 år … haha äldsta människa är Kane Tanaka *1903 i Japan, alltså 117 år) 
betalar en avgift på 160 SEK (om de inte tillhör typ vårdpersonal) – ingår EJ i högkostnadsskyddet.  
Ingen avgift (utöver vanliga, t.ex. läkarbesök på 100 kr) vid medicinskt motiverade provtagning (inkl ungdomar/ 
barn då provtagning bör vara medicinskt motiverad!). 

 
När ska egenavgift inte tas ut  
Serologisk testning för personal i särskilt känsliga verksamheter är avgiftsfri. Avgiftsfriheten 
gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 
[personal inom] hemtjänst.  
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Vem ska erbjudas provtagning  
 
Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun eller regionfinansierade verksamheter 
samt brukare i särskilt boende och [personal i] hemtjänst från v 38. 
 
Från och med vecka 40 ska även befolkningen få möjlighet att boka in sig på dessa tester, oavsett 
listning. 
- Ingen medicinsk bedömning krävs  
- Person som provtas ska vara smittfri och stabilt fri från symtom som överensstämmer med 

covid-19 sedan 3 veckor innan provtagningstillfället.  
-  Provtagning utan läkarbedömning kan ske från 18 år.  
 
[Enbart] På medicinsk indikation efter läkarbedömning kan provtagning ske även för barn och 
ungdom under 18 år. 

 
Positivt antikroppstest utgör inte underlag för anmälan enligt Smittskyddslagen.  
 
 

Praktisk handläggning för provtagning  
 

Verksamhetschef på provtagande enheten svarar för att struktur för provtagning finns. Den egna 

strukturen ska innehålla:  

- en namngiven ordinerande läkare för provtagning  
Kommentar:  Generell ordination enligt riktlinje, dvs inget krav på personrelaterad ordination! 

- organisering så att personer som ska provtas kan tas emot på ett ordnat sätt utan trängsel 

och risk för smittspridning  

-  organisering så att patient kan ställa frågor om sitt provsvar till provtagande enhet 
Kommentar: Kan bli aktuell vid positivt provsvar. Möjlighet att erbjuda fortsatt vårdkontakt till icke listade 

patienter. Rekommendation: Standardbrevsvar/ elektroniskt svar till alla prov samt erbjudan till möjlighet 

att kontakta vårdcentralen – även i rekryteringssyfte. 

 

Om provtagning hålls utanför ordinarie öppettider [Stark rekommendation från ledningen: erbjud 

provtagningstider mellan kl 17-19. Med hänsyn till ersättningsnivån kan övervägas att ta in extra 

personal t.ex.] så behöver läkare inte vara på plats om det tydligt framgår att ordinarie 

verksamhet inte är öppen.  

 
Unilabs: se www.anvisningar.se, sök ”covid” --- direkttest.se används EJ. 

 

Bedömning och svarsrutiner  

Negativa, positiva eller gränsvärdeprover besvaras enligt respektive laboratoriums rutin, med 
kommentar vid behov. 
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