Snabbtest av antikroppar
mot coronavirus
Antikroppsscreening covid-19
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Ger en uppfattning om hur stor del av personalen som har haft covid-19
Underlättar arbetsgivarens resursplanering
Kan minska oro hos individer och personalgrupper
Upprepade testtillfällen ger störst värde, enligt Folkhälsomyndigheten
Rapportering till arbetsgivaren på gruppnivå

Feelgood erbjuder screening med snabbtest som påvisar antikroppar mot coronaviruset.
Testet kan användas av arbetsgivare som vill få en uppfattning om hur stor del
av personalen som har haft covid-19. Testning av personalgrupper som redovisas på
gruppnivå ger arbetsgivare en indikation, vilket underlättar planeringen för kommande
perioder av sjukskrivningar, resurssättning m.m.
Resultat på gruppnivå är huvudsyftet med testningen. Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas för att följa utvecklingen i arbetsgruppen. Antikroppstester
används inte för att diagnostisera covid-19 vid pågående sjukdom.

Så går det till
Testning utförs antingen på plats hos Feelgood eller på er arbetsplats. Feelgoods vårdpersonal tar ett blodprov med ett stick i fingret. Blodprovet och en lösning läggs på ett
test-kit och resultatet kan avläsas inom 15 minuter.
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Feelgood tar enbart prover på personer som är symtomfria, tidigast 14 dagar efter
eventuell symtomdebut och tidigast efter 2 dagars symtomfrihet. Det har konstaterats
att vissa personer endast har haft lindriga symtom. Även dessa personer kan omfattas
av screeningen. Utifrån testresultat och förekomst av kända symtom vid covid-19 får de
testade individerna rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

Testet mäter förekomst av två typer av antikroppar mot coronaviruset som orsakar
covid-19. Det ena (IgM) uppträder tidigare i sjukdomsförloppet, det andra (IgG) senare.
Vid positivt resultat för enbart IgM kommer nytt snabbtest att tas efter 14 dagar.
Mycket hög träffsäkerhet
Det test Feelgood har valt är CE-märkt och har utvärderats i studier vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala, där det visats ha mycket hög träffsäkerhet (källa). Testet uppfyller de
legala krav som finns för det medicintekniska regelverket.
Återkoppling till dig som arbetsgivare
För att kunna göra en rapport på gruppnivå behöver antalet testade medarbetare vara 15
eller fler. Du som arbetsgivare kommer inte att få återkoppling på individnivå. Feelgood
redovisar resultatet i en standardrapport. Du kan få en delrapport efter den första
testomgången, och en slutrapport efter omtestning av aktuella individer.
Feelgood kan redovisa antal medarbetare med positivt resultat för IgG och antal
medarbetare med negativa resultat, dvs där testet inte visar några antikroppar alls eller
enbart IgM. Vid enbart positivt IgM planeras ny testning efter 14 dagar.

Generellt om snabbtester och covid-19
I dagsläget finns det inte snabbtester som är 100 procent tillförlitliga. Därför kan sådana tester ännu
inte användas för att med säkerhet uttala sig på individnivå.
Det är ännu oklart i vilken omfattning, och under hur lång tid, det kan finnas en immunitet efter
genomgången covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten har en individ med nyligen (inom 3-6 månader)
genomgången covid-19 sannolikt helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion i covid-19.

Följer aktuella riktlinjer
Feelgoods antikroppstester följer Folkhälsomyndighetens ”Nationella strategi för
diagnostik av covid-19” och är en del i ett beslutsstöd för vidare forskning kring covid-19.
Ny kunskap gällande antikroppstester kommer kontinuerligt, och om det påverkar
riktlinjerna från berörda myndigheter kommer vi att följa dessa, och vid behov anpassa
vår tjänst.
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Arbetsgivare och medarbetare behöver ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
att påvisade antikroppar inte ersätter de skyddsåtgärder som behövs för att minska risken för smitta
på arbetsplatsen och i samhället.

