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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Upphävande av egenbeställd antikroppstestning för covid-19 i
Region Stockholm
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på att upphöra med egenbeställd
antikroppstestning i Region Stockholm i enlighet med
Folkhälsomyndighetens (FoHM) uppdaterade vägledning för
antikroppspåvisning vid covid-19 (2021-02-25).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 i Region Stockholm upphör
från och med 31 mars 2021.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR), Ökad nationell testning för covid-19, 2020, fastslogs den 11
juni 2020 att Sverige skulle öka testningen på nationell nivå avseende
covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen i landet.
Enligt överenskommelsen skulle strategin för testningen anpassas efter
regionernas förutsättningar och fas i pandemin.
Från och med den 15 juni har alla invånare i Region Stockholm erbjudits
möjligheten att boka test för covid-19, för pågående sjukdom och för
antikroppar som visar om man har haft sjukdomen tidigare. Invånarens
egna behov har styrt vilken typ av prov som ska tas.
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Den 17 juni beslutades att ingen avgift ska tas från den enskilde som bokar
tid för provtagning för covid-19 vad gäller antikroppstest eller serologiskt
test (HSN 2020-0612).
FoHMs bedömning sedan februari 2021 är att storskalig
antikroppspåvisning är av begränsat värde på individnivå för personer som
vill veta om antikroppar mot covid-19 har utvecklats efter genomgången
infektion. Testning är heller inte indikerat för att en person själv ska
undersöka om antikroppar utvecklats före eller efter vaccination. Sådan
testning görs endast på medicinsk indikation eller i för ändamålet
godkända vaccinationsuppföljningsstudier. Vid ett förändrat läge har
regionen möjlighet och kapacitet att erbjuda dessa tester igen.

Regeringen och SKR har utifrån FoHMs ändrade rekommendationer enats
om att det inte längre är motiverat att finansiera storskalig
antikroppstestning. Från och med den 1 april 2021 kommer regionerna inte
längre att få ersättning från staten för egenbeställd antikroppstestning.

Överväganden
Vid tidpunkten för beslut om avgiftsfria antikroppstest och serologiska test
var det många som varit sjuka under våren men inte haft möjlighet till
diagnostisk provtagning. Med anledning av detta var det av stort värde för
regionen att erbjuda antikroppstest för att kunna följa det epidemiologiska
läget. Regionen ansåg även att det var av stort värde för individer som varit
sjuka under våren att erbjuda en möjlighet att få veta om denne haft covid19 eller ej.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionens styrgrupp för storskalig
provtagning instämmer i FoHMs nya bedömning. För tillfället finns en god
kapacitet för PCR-provtagning vid uppvisande av symtom i Region
Stockholm. Antikroppstestning på individnivå är av begränsat värde för
personer som vill veta om antikroppar mot covid-19 har utvecklats efter
genomgången infektion.
Mot denna bakgrund ska storskalig antikroppstestning inte utföras på den
enskilda invånarens initiativ. Beslutet gäller från den 1 april 2021. Hälsooch sjukvårdsdirektören fattade redan den 18 mars 2021 beslut om att
vårdgivarna inte ska erbjuda några nya provtagningstider från den 1 april i
väntan på detta beslut. I händelse av att patienter ändå bokat tid för
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provtagning efter den 1 april ska dessa patienter erbjudas testning.
Antikroppstestning är fortfarande möjligt på bland annat medicinsk
indikation eller i godkända vaccinationsuppföljningsstudier. Dessa test
ersätts inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKR.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet väntas få oförändrade ekonomiska konsekvenser för hälso- och
sjukvårdsnämnden. Eventuella kostnader för antikroppstestning enligt
FoHMs rekommendationer ryms inom ramen för den statliga ersättningen
enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet väntas få oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Serologisk provtagning är fortsatt möjlig när vården bedömer att det finns
medicinsk indikation för denna, vilket garanterar patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet väntas få oförändrade konsekvenser för jämlik och jämställd vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet väntas få oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Beslutet väntas minska administrativa konsekvenser relaterade till
provtagningsuppdraget.

Johan Bratt
Tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet ska skickas till
Akten
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