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Vad handlar detta om? 

F: Vad händer i Uppsala med Covid-19 utredningen 
S: Karolinska Institutet har startat ett pandemicenter för att bidra med analyskapacitet och kunskap 

för Covid-19. För att bekämpa pandemin skalar nu centret upp sin analyskapacitet för testning av 

båder virus (man bär på smittan) och antikroppstester (man har haft Covid-19) och genomför därför 

en utredning för att testa kapaciteten.  

KI har bjudint in Cytiva att delta i utredningen och du som är anställd på Cytiva i Uppsala erbjuds nu 

möjlighet att ta dessa test. Det är frivilligt att delta och det krävs att du har BankID och tillgång till 

smartphone eller dator för att kunna delta. Testperioden sker 11 maj till 18 juni.   

F: Är detta istället för att söka hälsovård om jag inte mår bra? 
S: Det är viktigt att komma ihåg att dessa tester inte ersätter läkarvård. Du ska fortsatt följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åtgärder för att minska smittspridning och vida social 

distansering för att skydda dig själv och Cytivas siter. 

 

Vem får testa sig? 

F: Min mamma är i en riskgrupp. Kan jag få testa henne också? 
S: Nej, erbjudandet att delta gäller enbart för dig som fått kallelsen.  

F: Kommer Umeå siten också erbjudas testning? De har ju lika kritisk produktion. 
S: Nej, Pga att Uppsala siten ligger så nära analyslabben i Stockholm är det möjligt för Uppsalasiten 

att delta. Tyvärr möjliggör inte logistiken att Umeåsiten deltar.  



F: jag har inte fått kallelse än, har ni glömt mig?  
S: Provperioden kommer sträcka sig mellan 11 maj och 18 juni. Alla kommer få kallelse till 

provtagning. Om du inte fått någon kallelse efter den 5 juni kontaktar du Johanna Borin på HR. 

F: Vilka inkluderas till provtagning. Är det alla på siten eller bara Cytiva 

anställda? 
S: Erbjudandet gäller alla Cytiva anställda i Uppsala samt konsulter, inkl Sodexo, som jobbar direkt i 

vår verksamhet. Recipharm ingår inte i denna studie. 

 

Om testtekniken 

F: Vad händer om jag är smittad men symptomfri? 
S: Om du är symptomfri men uppvisar smitta vid viruskontroll  ska du stanna hemma i karantän i en 

vecka.  Du kommer  kallas till nytt virustest av HR nästkommande vecka under förutsättning att 

studien fortfarande pågår. I övrigt gäller att du ska stanna hemma till dess att du varit symptomfri i 

72 timmar innan du återvänder till arbetsplatsen.  

F: Jag är testad positiv för Covid-19. Får jag lämna blodprov för antikroppar? 
S: Du får möjlighet att göra om virustestet om du är frisk innan studien avslutad. Visar det virustestet 

att du är smittfri får du också göra antikroppstestet.  

F: Vad händer om jag har antikroppar? Är jag då immun och kan göra vad jag vill? 
S: Nej, kunskapen om immunitet är idag fortfarande bristfällig så du ska fortsätta att följa både 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de Covid-19 rutiner vi har på siten. 

F: Hur vet vi att dessa tester är tillförlitliga?  
Två olika leverantörer för virustest har utvärderats och båda plattformarna finns nu uppsatta på 

analyslabbet I Pandemic center i Stockholm med överenstämmande resultat. Självprovtagningen 

med prov både från svalg, näsa och saliv är den rekommenderade provtagningsrutinen. 

Antikroppsanalysen använder en panel av SARS-Cov2 proteiner. Denna nya platform har validerats av 

Karolinska Universitets Laboratoriet och visat på nära 100% specificitet och känslighet. Provtagningen 

med blodprov från armvecket behövs för detta test 

F: Varför har vi valt dessa tester? Det finns ju många olika analyslabb?  
S: Dessa tester är de som Folkhälsomyndigeten valt att satsa på för uppskalning. Vi ingår i den satsningen 

att supporta uppskalningen av analyskapaciteten. 

F: Varför lägger vi dessa resurser på Cytivaanställda istället för på dem som 

jobbar i sjukvården, på äldreboenden etc?  
S: Studien på Cytiva är en del av den uppskalning av analyskapaciten som görs för att förbereda för analyser 

av bl.a. äldreboenden. Cytiva i Uppsala kom ifråga för detta eftersom vi har kapacitet att både hantera 

självprovtagningen, blodprovtagningen och upparbetningen av blodproverna samt närheten till de 

analyserade laboratorierna 



Om tidsbokning 

F: I appen står det att jag ska ta svalgprov idag men jag har inte fått 

provtagningskitet?  
S: Processen startar med att du får en kallelse i outlook för att hämta ut ditt provtagningskit. Innan du fått 

den kallelsen behöver du inte göra något. Du får också en kallelse i outlook för att lämna in ditt virusprov. 

Kallelse till blodprovtagning får du sen i  appen. Provperioden pågår till 18 juni. 

F: När ska jag lämna prov?  
S: Processen startar med att du får en kallelse i outlook för att hämta ut ditt provtagningskit. Innan du fått 

den kallelsen behöver du inte göra något. Du får också en kallelse i outlook för att lämna in ditt virusprov. 

Kallelse till blodprovtagning får du sen i  appen. Provperioden pågår till 18 juni. Under provperioden kallas 

först de som behöver vara på siten för att utföra sitt jobb. 

F: Jag vill vara med i utredningen. Hur gör jag för att anmäla mig?  
S: Processen startar med att du får en kallelse i outlook för att hämta ut ditt provtagningskit. När du hämtar 

ut ditt viruskit och registererar dig i appen är du anmäld i studien.  Innan du fått kallelsen behöver du inte 

göra något.  Du får också en kallelse i outlook för att lämna in ditt virusprov morgonen efter. Kallelse till 

blodprovtagning får du sen i appen. Provperioden pågår till 18 juni 

Kan jag få byta tid?  
S: Är du intresserad av att delta i studien ber vi dig justera ditt schema så du kan komma på utsatt tid. Om 

du inte kan komma på din tilldelade tid bereds du i mån av plats möjlighet att delta i studien i slutet av 

provtagningperioden. Blodprovet måste tas dagen efter virusprovet så se till så du kan båda dagarna 

F: Jag jobbar hemifrån och vågar inte komma in till siten men vill ändå ta testerna, 

hur gör jag då? 
S: Självprovtagningskitet kan hämtas vid ett ”drive through” tält och där kan du också lämna ditt virusprov 

dagen efter. Du behöver alltså inte komma in på siten för att göra detta. Blodprovet för antikroppsanalysen 

behöver göras på siten, i Träna center, så då måste du vara på plats. De som testas för blodprov är enbart de 

som dagen innan inte var smittade av Covid-19. Vid blodprovtagningen är vi noga med avståndet mellan 

provtagningsstationerna och personalen bär skyddsutrustning. 

F: Jag är sjuk just nu. Kan jag ändå lämna prov? 
S: Självprovtagningskitet kan hämtas vid ett ”drive through” tält och där kan du också lämna ditt virusprov 

dagen efter. Detta kan du göra om du är tillräckligt frisk att köra egen bil till jobbet. Om du mer sjuk kan vi 

skicka hem ett provtagningskit till dig. Kontakta då Johanna Borin, HR, för hjälp med detta. Blodprovet för 

antikroppsanalysen behöver göras på siten, i Träna center. Du måste först ha fått ett negativt svar på ditt 

virustest innan du kan lämna blodprov. Endast personer som är påvisat smittfria testas för antikroppar. 

Om provtagningen 

F: Jag är osäker på om jag gjorde rätt vid självprovtagningen, kan jag få göra om 

testet? 
S: Virustestet mäter förutom förekomst av virus också om du har gjort rätt och fått med dig tillräckligt 

mycket humant material. Om virusprovet inte var gjort på rätt sätt kommer du få meddelande om det och få 

möjlighet att göra nytt test. 

F: jag fick näsblod på pinnen vid provtagningstillfället. Påverkar det testet?  
S: Nej 



F: Jag har ätit mat nyligen. Påverkar det mina prover? 
S: Nej, det påverkar varken virusprovet eller antikroppsprovet. 

F: Var hämtar jag mitt test-kit för virustesterna?  
S: Ditt test-kit för självprovtagning inför virusanalys hämtas i ett tält utanför Träna center. Du kan 

hämta ditt test-kit kl 13:30-15:30 dagen innan du ska lämna in ditt virusprov. 

F: Var lämnar jag färdigt självtest?  
S: Ditt färdig virusprov lämnas i ett tält utanför Träna center. På samma ställe som du hämtade ut ditt 

kit. Provet lämnas in 8:00-10:00 

F: Var ska jag gå för att få blodprovet taget? 
S: Ditt blodprov tas i Träna center. Gå dit på utsatt tid  

F: Det nämns två sorters tester. Varför två tester och vad mäter/testar man i de 

olika testerna? 
S: Virustestet mäter om man har viruset i kroppen, dvs om mn är smittad just nu, en ögonblicksbild. 

Det andra testet, antikroppstestet, mäter om man har antikroppar mot Covid-19 dvs om man har 

varit smittad och utvecklat antikroppar. Idag är det för tidigit att säga att det innebär att man är 

immun mot Covid-19. Eftersom sjukdomen är så ny så vet man idag inte hur immuniteten fungerar 

för detta virus. 

F: Vad innebär det att mitt prov är negativt? 
S: Virustestet mäter om man har viruset i kroppen, dvs om man är smittad just nu, en ögonblicksbild. 

Om ditt resultat är negativt innebär det att du inte är smittad av Covid-10 viruset, dvs du är frisk 

vilket är bra. 

Det andra testet, antikroppstestet, mäter om man har antikroppar mot Covid-19 dvs om man har 

varit smittad och utvecklat antikroppar. Om det testet är negativt innebär det att du inte har 

antikroppar i blodet mot Covid-19 virus och därför inte har haft Covid-19.  

 

 

Om appen HOPE App? 

 

F: Jag har inget BankID, hur får jag hjälp med det? 
S:Du behöver kontakta din bank för att skaffa BankID, du behöver det för att logga in i appen 

F: Vilken vårdgivare ska jag välja i appen 
S: Välj vårdgivare NPC- Boländerna. NPC står för Nationellt Pandemi Center. Lösenordet är cytiva. 

F: Texten i appen är på svenska. Jag förstår inte det. Hur gör jag? 
S: I slutet av provperioden hoppas vi att vi kan erbjuda texten på engelska. Till dess kan vi gå igenom 

texten med dig separat. 



F: Vilket är bolaget bakom appen 
S: Appen ”HOPE App” utvecklas, driftas och supportas av det svenska bolaget ADDI Medical. De har 

sina anställda i Sverige och kontor i Danderyd, Stockholm. Nina Sellberg, VD och grundare, var dess 

för innan med och byggde upp 1177.se. 

F: Varför måste jag använda en app? 
S: Appen ”HOPE App” används för att hantera informationsflödet mellan ansvarige för studien, 

deltagare i utredningen, provtagande enhet samt analyslabben. Den är nödvändig för att hantera 

logistiken mellan de olika parterna på ett säkert sätt. 

F: Kan jag delta i provtagningen utan att använda appen? 
S: Nej 

 

 

Hantering av person- och hälsouppgifter 

F: Hur hanteras mina person- och hälsouppgifter i ”HOPE App” 
S: För användningen av dina personuppgifter i appen, se användarvillkoren för ”HOPE App”. Därefter 

beror användningen av dina data på vilka samtycken då tillåter i appen. T.ex. om du tillåter eller ej 

tillåter dig att bli kontaktad för senare forskningsstudier osv. 

F: Vem får del av informationen om min eventuella smittstatus och status på 

antikroppsnivåer i mitt blod? 
S: Cytiva kommer få information på övergripande nivå som visar hur många procent som är smittade 

samt hur många procent som har antikroppar mot Covid-19. Dessutom kommer personal från HR och 

från Företagshälsovården att få information om vilka individer som är smittade för att bistå med råd 

samt för att säkerställa att vi har en säker arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 


