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Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) för 
vård- och omsorgspersonal i Varbergs kommun – Lokal 
anvisning 
 
Bakgrund 
Regeringen har gett regionerna i Sverige i uppdrag att erbjuda antikroppstester i stor skala. 
Testning för påvisande av antikroppar för covid-19 påbörjades i somras. Först ut var hälso- och 
sjukvårdspersonal inom regionen.  
 
I slutet av augusti utvidgades testningen till att gälla personal inom äldreomsorg, kommunal 
hälso- och sjukvård samt inom omsorg för personer med funktionsnedsättning. Enligt den 
prioriteringsordning som är framtagen startade vi med kommunens sjuksköterskor för att 
sedan gå vidare till verksamheter som har eller har haft känd smitta. 
 
Nu gäller möjligheten att testa sig för all vård- och omsorgspersonal inom särskilt boende, 
hemtjänst, korttid och växelvård, LSS gruppbostäder samt personlig assistans. 

 

Praktiskt genomförande 
Provtagningen är ett erbjudande och är kostnadsfri för vård- och omsorgspersonal och sker på 
fritid. Antikroppstestet tas som ett blodprov (venprov) i armen. Om medarbetare haft symtom 
på covid-19 ska det ha gått minst två veckor efter tillfrisknandet innan antikroppstestet tas.  
 
Undantag: Personal som har haft bekräftad covid-19-infektion (via PCR-test) så räcker det och 
antikroppstest skall inte tas för att bekräfta genomgången infektion.  
 
Enhetschefer i kommunala verksamheter lämnar ut blankett ”Intyg för antikroppstest på 
vårdcentral” till de medarbetare i vård och omsorg som  
1. önskar testa sig och 
2. inte haft en bekräftad covid-19. 
Intyget styrker att medarbetaren är anställd inom kommunal vård eller omsorg och krävs för 
att få provtagningen genomförd.  
 
Enhetschef som delar ut intyget ska också ta ansvar för att hänvisa till informationen om vad 
provsvaret innebär. Informationen finns på vårdgivarwebben Region Halland. 
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-
ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/antikroppstest/provsvar-antikroppstest/ 
 
Varje medarbetare loggar in på www.1177.se, går in på vårdcentralen och väljer ”Boka tid 
direkt” och bokar en av de särskilt avsedda tiderna; "Provtagning kommunal personal".  

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/antikroppstest/provsvar-antikroppstest/
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Provsvar  
Efter cirka två dygn är provsvaret klart. Medarbetaren kan då läsa provsvaret genom att logga 
in på 1177.se och välja ”Journaltjänster” och ”Journalen”. Obs! Ingen avisering ges när något 
nytt dokumenterats i journal utan medarbetaren behöver själv gå in i ”Journalen” och läsa 
under ”Provsvar”.  

Ett negativt antikroppstest betyder att medarbetaren inte har utvecklat antikroppar mot 
SARS-CoV-2 (covid-19) Om medarbetaren framöver får symtom på covid-19 ska de logga in 
och boka tid på 1177.se för självprovtagning covid-19 för att få veta om de då har covid-19 eller 
inte (PCR-test). De ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och 
andra från att smittas med covid-19.  

Ett positivt antikroppstest betyder att de har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 
(covid-19) och därmed har haft covid-19.  

För medarbetaren innebär det:  

• Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till 
andra. 

• Vid förkylningssymtom inom 6 månader efter de fått ett positivt antikroppstest 
behöver de inte provtas för covid-19-infektion (PCR) eftersom återinfektion då bedöms 
mycket osannolik. 

• De kan umgås med andra, inklusive de som tillhör någon riskgrupp, om du följer de 
övriga generella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten: 

 

o Stanna hemma om du känner dig sjuk 
o Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna 

och du riskera bära smitta vidare. 
o Avstå från större sociala sammanhang 

 
På arbetsplatsen inom vård- och omsorg 
ETT OBSERVANDUM ÄR ATT: Även om en medarbetare har fått bekräftat antikroppar ska 
hen ändå alltid använda personlig skyddsutrustning och följa hygienrutinerna precis på 
samma sätt som alla andra på arbetsplatsen. 
 
 
 
Länkar: 
 

• Intyg för antikroppstest på vårdcentral 
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/CDDA1FC1-14A0-4E2F-AA2C-7F04456D3973 
 

• Provsvar antikroppstest- vad innebär provsvaret 
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-
ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/antikroppstest/provsvar-antikroppstest/ 
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