
Samarbete mellan Cytiva och Karolinska Institutet –  Covid-19 tester erbjuds alla anställda i 
Uppsala 
  
Karolinska Institutet (KI) har startat ett pandemicenter för att bidra med kunskap och analyskapacitet 
för Covid-19.  För att bidra till bekämpningen av Covid-19-pandemin skalar centret nu upp sin 
analyskapacitet för testning av både virus (bär man på smittan) och antikroppstester (har man haft 
Covid-19) och genomför därför nu en utredning för att testa kapaciteten.  
  
KI har bjudit in Cytiva att delta i utredningen och du som 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 den 11 maj till 18 juni.  Ytterligare 
information finner du här https://cytiva.box.com/s/xjv8sdrerp5usi3cy5erfs2kx76p7qpc 
 
 
  
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 Cytivas siter. 
  
För att inte skapa trängsel eller köer så kommer du som vill delta att tilldelas ett datum och ett 
tidsintervall för de olika stegen i processen: 

1. Du får en kallelse i Outlook för att hämta och lämna ditt virusprov. 
2. Du registrerar dig själv i appen Hope från AddiMedical där du kommer att få löpande 

information, kallelser och provsvar. Mer information om detta får du när du kallas till 
virustest. I appen får du svara på några frågor för att vi skall ha rätt information om dig. Där 
kommer även att finnas relevant information om hur KI hanterar dina personuppgifter och 
du kommer att få lämna samtycke till detta i appen. 

3. Virustest: ett självprovtagningskit (topspinne för näsa och svalg) som du hämtar ut i ett tält 
utanför Träna center. Du kommer att få en kallelse i Outlook med tider för detta. 

4. Tag virusprovet i hemmet samma morgon som du sedan lämnar in ditt virusprov i tälten 
utanför Träna center.  

5. Du får svar på virustestet samma kväll som du lämnat in provet. Om ditt virustest är positivt 
så kommer HR och Företagshälsan inom Cytiva 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 vår verksamhet vid Uppsala-siten kan hållas så säker som möjligt från 
vidare smittspridning. 

6. Antikroppstest: blodprovstagning av Företagshälsan som utförs inuti Träna center. Detta 
prov måste utföras dagen efter du lämnat in ditt virusprov och görs enbart om du dagen 
innan inte var infekterad av viruset. Du kommer att få en kallelse i appen med tider för denna 
provtagning. 

7. Svar på antikroppstestet får du inom en vecka. Cytiva får inte reda på testresultatet från ditt 
antikroppstest. 

  
Observera att kallelser skickas ut löpande så alla kommer inte få sina kallelser exakt samtidigt utan 
sker enligt följande schema:  
CPU, QC, QA, CBS 
IT, SBS, Sodexho, 
R&D 
Övriga funktioner 
  

https://cytiva.box.com/s/xjv8sdrerp5usi3cy5erfs2kx76p7qpc


Du kommer att få en kallelse i Outlook med tid och plats för när du kan hämta ut ditt 
självprovtagningskit för virusanalys och information om hur du registrerar dig i appen. Kom ihåg att 
du måste vara tillgänglig för blodprov dagen efter du lämnat in ditt virusprov. 
Att delta i provtagningen är frivilligt och kostnadsfritt för dig. I och med att du samtycker i appen har 
du accepterat att delta i studien.  
  
Vid frågor kan du läsa igenom Q&A dokumentet som du finner 
här  https://cytiva.box.com/s/xjv8sdrerp5usi3cy5erfs2kx76p7qpc 
och du kan även maila din frågor till  covidtestinguppsala@cytiva.com 
  
  
Cecilia Sjöstedt                         Lotta Ljungqvist 
Site Leader Uppsala                National Executive 
  
 
Updated information about how and when you get the notice to participate in the investigation 
and updated link to Q&A 
 
Cytiva associates invited to participate in COVID-19 study with Karolinska Institute 
  
The Karolinska Institute has started a pandemic center to contribute knowledge and analysis capacity 
for Covid-19. To contribute to the fight against the Covid-19 pandemic, the center is now scaling up 
its analytical capacity for testing both viruses (carrying the infection) and antibody testing (having 
had Covid-19) and is therefore conducting a research project.  
  
KI has invited Cytiva to participate in the research and you as an associate of Cytiva in Uppsala are 
now offered the opportunity to take these tests. Participation is voluntary and you must have BankID 
and access to your smartphone or computer in order to participate. The test period will take place 
from 11 May to 18 June. You can find further information here 
https://cytiva.box.com/s/xjv8sdrerp5usi3cy5erfs2kx76p7qpc 
 
 
  
It is important to remember that these tests do not replace medical care. You should continue to 
follow the recommendations of the National Health Authority on measures to reduce the spread of 
infection and take social distance to protect yourself and Cytiva's sites. 
  
In order not to create congestion or queues, those who wish to participate will be assigned a date 
and a time interval for the various steps in the process: 
1) You will receive an invitation in Outlook to pick-up and submit your virus sample 
2) You register in the Hope app where you will receive ongoing information, calls and test answers. 
You will get more information about this when you are called for a virus test. In the app you get to 
answer some questions so that we can have the right information about you. There will also be 
relevant information about how KI handles your personal information and you will have to consent 
to this in the app. 
3) Virus Test: a self-sampling kit (inside nose and throat) that you pick up in a tent outside the gym. 
You will get an invite in Outlook with times for this. 
4) Take the virus sample at home the same morning as you then submit your virus sample in the 
tents outside the gym. 
5) You will receive an answer to the virus test the same night you submitted the test. If your virus 
test is positive, HR and Occupational Health Care within Cytiva will find out about this in order to be 
able to take the necessary measures, such as infection tracking, quarantine decisions and / or 
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remediation, to ensure that our operations at the Uppsala site can be kept as safe as possible from 
further spread of infection. 
6) Antibody test: blood sampling of Occupational Health Care performed inside the gym. This test 
must be performed the day after you submit your virus test and will only be done if you were not 
infected by the virus the day before. You will receive a notice in the app of times for this sampling. 
7) You will receive answers to the antibody test within a week. Cytiva may not find out the test result 
from your antibody test. 
  
Please note that summons are sent out continuously so everyone will not receive their summons 
exactly at the same time, but will be according to the following schedule: 
CPU, QC, QA, CBS 
IT, SBS, Sodexho, 
R&D 
Other functions 
  
You will receive a notice in Outlook with time and space for when you can download your self-testing 
kit for virus analysis and information on how to register in the app. Remember that you must be 
available for blood tests the day after you submit your virus sample. 
  
Participating in the study is voluntary and free for you. By agreeing to the app, you have agreed to 
participate in the study.  
  
If you have questions, please read the Q&A document which you find here 
https://cytiva.box.com/s/xjv8sdrerp5usi3cy5erfs2kx76p7qpc 
and you can also send your questions via e-mail to covidtestinguppsala@cytiva.com 
 
  
Cecilia Sjöstedt                         Lotta Ljungqvist 
Site Leader Uppsala                National Executive 
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