Provtagning för antikroppar mot Covid-19, för privatbetalande personer
via Medicinkliniken Carlanderska sjukhuset
Viktig information före testning
Kunskapsläget om vilket skydd genomgången infektion med Coronaviruset
SARS-CoV-2 ger mot återinfektion, eller ev smittsamhet vid återinfektion
är i nuläget mycket dåligt.
Unilabs har ett blodprovstest för att mäta antikroppar mot SARS-CoV-2. Detta bör
tas åtminstone 2 veckor efter start av symptom. Man ska ha varit helt frisk de
senaste 48 timmarna för att inte riskera att föra ev smitta vidare.
Vi har ingen möjlighet ta tester för att se ev pågående Covid-19-infektion
Vid behov av det vänder du dig till din vårdcentral.
För dig som behöver intyg om smittfrihet se separat länk.
Vilken nytta har man av provresultatet?
Testet visar om man har antikroppar. Man har då haft infektionen eller har en
långdragen pågående infektion. Testet kan ej säga om man är fortsatt smittsam.
Om man inte har antikroppar så har man inte haft infektionen, eller har
infektionen men antikroppar har inte hunnit bildas, eller man har haft infektionen
utan att kroppen bildat så många antikroppar
Sammanfattningsvis har antikroppstest liten nytta på individuell nivå, men kan
hjälpa myndigheter att beräkna fortsatta behov av skyddsåtgärder/sjukvård med
anledning av pandemin.
Testresultatet kan inte användas för att minska på skyddsåtgärder mot Covid-19
och ändrar inte hur vi förhåller oss till myndigheternas råd.
Svarstid
Några arbetsdagar. Svar ges i första hand via Digitala Vårdrummet, du får ett SMS
till din mobil och öppnar meddelandet med BankID. Tillsammans med svaret
kommer en generell guide för hur svaret ska tolkas. I andra hand sänds svaret via
SMS. I tredje hand sänds svaret ut per brev. Svar ges inte per telefon.
I upp till 3% av testerna är resultatet oklart, varför kompletterande testning görs,
då fördröjs provsvaret ytterligare några dagar. Ytterligare kostnad för detta
tillkommer inte.
Uppföljande samtal med läkare ingår inte.
Pris: 850 kr, betalas i receptionen vid Carlanderska sjukhusets huvudentré före
provtagningen. Ev utvidgad testning faktureras inte.
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Öppettider Unilabs:
Mån – tor 07.15 – 16,00
Fre och dag före helgdag 07.15 – 15.15
Inga förberedelser behövs, du behöver inte vara fastande.
Många patienter kommer för att lämna prover på morgonen och det kan vara rejäla
väntetider. För att minska väntetiderna och minska antalet personer i väntrummet
rekommenderar vi att du tar provet mellan kl 10 och 15.
Om du vill testa antikroppar mot Covid-19 v g ring sjuksköterska på
Medicinkliniken Carlanderska sjukhuset tfn 031- 81 80 82.
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