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Information om deltagande i KIs utredning rörande COVID-19-smitta 

 

Bakgrund och syfte med utredningen 

En viktig del i kunskapen om smittspridning av viruset SARS-Cov-2 som orsakar 

sjukdomen COVID-19 är att få information om smittspridningens omfattning både akut 

och historiskt och att därmed möjliggöra vetenskapligt baserad modellering av framtida 

smitta i olika delar av det svenska samhället. 

För att kunna få en heltäckande bild krävs både påvisande av virus som visar pågående 

(akut) smitta och förekomsten av antikroppssvar som visar på en tidigare smitta. I denna 

utredning avser vi att undersöka detta med analysplattformar som uppsatts inom ramen 

för Pandemi Center vid Karolinska Institutet (KI). 

Syftet med utredningen är att undersöka omfattningen av smittspridning i ett tvåstegs-

förfarande där viralsmitta analyseras genom självprovtagning och de personer i 

personalen (ej hyresgäster) som är negativa i detta prov ombes att lämna blodprov för 

antikroppsanalys dagen efter. Syftet är att få kunskap om omfattningen av 

smittspridningen i olika delar av samhället. 

KI bjuder nu in externa grupper att delta i utredningen för att få en mer heltäckande bild i 

samhället. För att kunna delta krävs att man blivit inbjuden via SVPH, att man har ett 

BankID och tillgång till smartphone eller dator. 

Att delta i utredningen är frivilligt. 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa tester inte ersätter läkarvård. Du ska fortsatt följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridning 

och vidta social distansering för att skydda dig själv och dina medmänniskor. 

Vid deltagande kommer du att registrera dig via HOPE App utvecklad av Addi Medical 

AB, där du kommer att få löpande information, kallelser och provsvar. Mer information 

om detta får du när du kallas till virustest av SVPH. I HOPE App får du svara på några 

frågor för att utredningen ska ha rätt information om dig. 

Vid deltagande kommer du att bli tilldelad ett självprovtagningskit (topspinne för näsa 

och svalg) av SVPH.  

Virusprovet tas i hemmet samma morgon som du sedan lämnar in ditt virusprov vid 

anvisad plats (SVPH anvisar plats). 

Om virusprovet är negativt kallas SVPHs personal (ej hyresgäster) till blodprovstagning 

för test av förekomst av antikroppar. Svar på antikroppstestet får du inom en vecka. Du 

har rätt att avböja antikroppstest (blodprovstagning) även om du valt att lämna svalgprov 

för virustest. 
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Ytterligare information lämnas av SVPH. 

Vem kan delta i COVID-19-utredningen? 

Anställda vid SVPH (som har fyllt 18 år) samt hyresgäster vid SVPHs seniorboenden har 

tillfrågats om de vill delta i utredningen. Det är helt frivilligt att delta i utredningen och 

om du väljer att delta kan du när som helst välja att avbryta fortsatt deltagande utan 

behöva uppge anledning och utan att det har någon som helst inverkan på din anställning 

vid SVPH. 

Vem är ansvarig för COVID-19-utredningen? 

Utredningen genomförs av Karolinska Institutet (KI) i Stockholm i samarbete med 

Folkhälsomyndigheten (FHM) som i sin tur har fått i uppdrag från regeringen att utöka 

antalet provtagningar för COVID-19 och framför allt att analysera de prover som tas. 

Utredningen leds av professor Lars Engstrand, se kontaktuppgifter nedan. KI är ansvarig 

för behandlingen av dina personuppgifter inom utredningen. 

Hur genomförs COVID-19-utredningen? 

För utredningens genomförande samarbetar KI med SVPH vilket innebär att: 

KI tillhandahåller självprovtagningskit för svalg(virus)prov, vilka delas ut  på 

arbetsplatsen av SVPH. För att inte skapa trängsel eller köer så kommer de personer som 

vill delta att tilldelas ett datum och ett tidsintervall för de olika stegen i processen. 

Du registrerar dig själv i HOPE App där du kommer att få löpande information, kallelser 

och provsvar. Vid registrering i HOPE App kommer du att få godkänna användarvillkor 

och ge samtycke till att delta i utredningen.  

I HOPE App får du svara på några frågor för att vi skall ha rätt information om dig. I 

HOPE App kommer du även att få lämna samtycke till hantering av dina 

personuppgifter. Information om hur dina personuppgifter och de prov du lämnar 

hanteras finner du nedan.  

Virustest: ett självprovtagningskit (topspinne för näsa och svalg) hämtas av dig vid 

angiven plats. Du kommer att få en kallelse med tider för detta. 

Virusprovet tas av dig själv i hemmet samma morgon som du sedan lämnar in provet på 

angiven plats.  

Du får svar på virustestet samma kväll som provet lämnats in. Om virustestet är positivt 

så kommer Dinca Bilic samt Jonas Allenbrandt på SVPH att få reda på detta i syfte att 

kunna vidta nödvändiga åtgärder såsom t.ex. smittspårning, beslut om karantän och/eller 

sanering, för att säkerställa att verksamhet vid arbetsplatsen kan hållas så säker som 

möjligt från vidare smittspridning. 

Antikroppstest: blodprovstagning utförs av SVPH-anställda sjuksköterskor vid angiven 

plats. Detta prov utförs dagen efter att du lämnat ditt virusprov och görs enbart om du 

dagen innan inte var infekterad av viruset. Du kommer att få en kallelse med tider för 

denna provtagning. 

Svar på antikroppstestet fås inom en vecka. SVPH får inte reda på testresultatet från 

antikroppstestet. 
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Hur hanteras mina personuppgifter och de prov jag lämnar? 

I samband med att du skapar ett användarkonto hos HOPE App samlar vi in 

personuppgifter från dig, t.ex. ditt namn, födelsedatum, e-mailadress, telefonnummer och 

ditt postnummer. Dessa uppgifter och den övriga information om dig och de svar som du 

lämnar på de frågor som ställs till dig för utredningens genomförande skyddas av 

bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket 

innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna utan ditt medgivande. Ansvarig för 

behandlingen av dina personuppgifter inom utredningen är Karolinska Institutet, 171 77 

Stockholm, telefon 08-524 800 00.  

De uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas för att kunna erbjuda dig virustest 

och i vissa fall antikroppstester för COVID-19 via svalgprov för virustest respektive 

blodprov för antikroppstest och för att kunna följa upp och analysera de svar som dessa 

prov ger. Rent praktiskt behandlas dina personuppgifter för att  

a.) tillhandahålla tjänsten HOPE App till dig,  

b.) administrera ditt användarkonto,  

c.) interagera med dig i samband med provtagning, och  

d.) analysera och följa upp ditt provsvar. 

Om ditt virusprov skulle visa att du är smittad med COVID-19 är vi  skyldiga enligt 

smittskyddslagen att göra en anmälan av smittsam sjukdom till FHM och till 

Smittskyddsläkaren . Detta sker genom att positivt virusprovsvar kommer att rapporteras 

till SmiNet (elektronisk anmälan av smittsam sjukdom). 

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande 

dataskyddsbestämmelser. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som behandlas 

inom utredningen, varifrån uppgifterna har inhämtats och till vem uppgifterna eventuellt 

har lämnats ut. Ett utdrag visande detta kan du få utan kostnad en gång per år efter 

skriftlig begäran ställd till KIs registrator (registrator@ki.se). Skulle någon uppgift vara 

felaktig har du rätt att få uppgiften raderad, rättad, blockerad eller, om vi är oense, att få 

dina synpunkter dokumenterade i avvaktan på beslut. Du har också rätt att kräva att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att uppgifterna endast får behandlas 

för vissa angivna ändamål eller att bara vissa personuppgifter får behandlas. Slutligen har 

du också rätt att på begäran få dina personuppgifter flyttade till annan 

personuppgiftsansvarig genom att erhålla uppgifterna i ett elektroniskt format som är 

allmänt använt för att kunna överföra dem till en annan part. 

Enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR) får dina personuppgifter inte sparas längre 

tid än vad som är nödvändigt. Det innebär att när uppgifterna inte längre behövs för det 

ändamål som de samlades in för ska de förstöras eller anonymiseras så att det inte går att 

hänföra uppgifterna till en enskild individ. Dina personuppgifter inom utredningen sparas 

så länge du har ett användarkonto till HOPE App. Vi önskar dock, efter inhämtande av 

ditt uttryckliga samtycke, få spara dina personuppgifter för att eventuellt använda dem 

för framtida forskningsstudier. För att en sådan studie ska få utföras måste den först 

godkännas av Etikprövningsmyndigheten, efter en ansökan av  forskare, och om det blir 

aktuellt kommer du i så fall ges information om studien och därefter lämna samtycke till 
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deltagande i respektive studie innan dina personuppgifter får användas. Deltagande i en 

sådan forskningsstudie är helt frivillig.  

Mottagare av dina personuppgifter 

För att kunna tillhandahålla HOPE App behöver vi kunna dela dina personuppgifter med 

en extern tjänsteleverantör – ADDI Medical AB – för att de ska kunna utföra viss teknisk 

bearbetning för vår räkning. För att ADDI Medical AB ska få behandla dina uppgifter för 

vår räkning upprättas ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal mellan KI och ADDI Medical 

AB som reglerar säkerhets- och sekretesskrav enligt gällande integritets- och 

dataskyddsbestämmelser. KI är dock alltid ytterst ansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter och om vi bedömer att någon person eller organisation utanför KI 

behöver få tillgång till dina personuppgifter för att utföra en tjänst eller ett uppdrag å KI:s 

vägnar, kommer du dessförinnan informeras om det och ges möjlighet att lämna ditt 

samtycke. Även i dessa fall kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal att upprättas mellan 

KI och uppdragstagaren. 

Personal från SVPH,Dinca Bilic samt Jonas Allenbrandt, kommer att få information om 

vilka individer som är smittade för att bistå med råd samt för att säkerställa att SVPH har 

en säker arbetsplats. 

Samma personer från SVPH kommer att få information om vilka individer som testas 

negativt för virus. SVPH behöver den informationen för att kunna kalla till 

blodprovstagning.  

Information om cookies 

Vi samlar in information med hjälp av teknik så som cookies och lokal lagring, t.ex. på 

din smartphone eller dator. I detta dokument används termen ”cookies” för all teknik, 

inklusive data och text, som lagras i din enhet. 

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du besöker en 

webbplats. Cookies kan t.ex. hjälpa oss att känna igen dig när du nästa gång besöker vår 

hemsida men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst. 

HOPE App använder funktionella cookies och cookies för analys. Funktionella cookies 

används för att hantera vissa funktioner i tjänsten så att dina val och inställningar 

kommer att kommas ihåg när du använder tjänsten igen. Cookies för analys används för 

att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används och fungerar när de används. Den 

information som samlas in används för att underhålla och förbättra tjänsten. De flesta 

webbläsare låter användaren välja hur cookies ska hanteras. Du kan ställa in webbläsaren 

så att cookies inte tas emot eller så att vissa cookies tas bort. Om du väljer att blockera 

cookies kan delar av tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom tjänsten 

förutsätter att cookies tillåts. 

Om du har frågor om utredningen eller funderingar gällande behandlingen av dina 

personuppgifter vid KI ska du i första hand vända till ansvarig för utredningen, se 

kontaktuppgifter nedan. Du kan också, gällande behandlingen av dina personuppgifter, 

kontakta KI:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@ki.se. Du har även rätt att lämna 

klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, om du anser att dina 

personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt. 

mailto:dataskyddsombud@ki.se
http://www.datainspektionen.se/
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Kontaktuppgifter till ansvarig för utredningen vid KI 

Namn: Lars Engstrand 

Email: lars.engstrand@ki.se 

Telefonnummer: 070 678 0318 
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