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Förändring av egenavgift för serologisk 
provtagning av Covid-19 
Dnr 01755-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:  

1. Höja egenavgiften för serologisk provtagning från 200 kr till 400 kr. 

2. Avgiftsförändringen träder i kraft 1 maj 2021. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen finner det motiverat att höja egenavgiften för serologiprovtagning 

då Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående antikroppstester har 

ändrats och ersättningen från staten upphör den 31 mars 2021.   

Sammanfattning 
Region Norrbotten föreslår en höjning av egenavgiften för serologisk prov-

tagning. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna gällande 

antikroppstester vilket innebär att dessa prioriteras ner och ersättningen från 

staten upphör från 1 april 2021. Regionerna har kunnat bygga upp god test-

kapacitet för PCR-testning vilket innebär bra förutsättningar att identifiera 

pågående infektion och förhindra smittspridning. Ersättning utgår fortsätt-

ningsvis från staten för både PCR-testning och snabbtester.  

Ärendet 
Serologisk provtagning har genomförts sedan vecka 19 år 2020. Till och 

med vecka 35 skedde testning framför allt av vård- och omsorgspersonal 

samt vid klinisk indikation på covid-19 infektion. Allmänheten har erbjudits 

testning från och med vecka 36 år 2020.  

Staten har ersatt regionerna med 750 kr per test t.o.m. 31 december 2020. 

Från 1 januari har ersättning utgått med 550 kr per test. Folkhälsomyndig-

heten har ändrat sina rekommendationer gällande serologiprovtagning till 

förmån för PCR-testning och snabbtester. Regionerna har kunnat bygga upp 

god testkapacitet för PCR-testning vilket innebär bra förutsättningar att iden-

tifiera pågående infektion och förhindra smittspridning. Statens ersättning 

för serologiprovtagning kommer därmed att upphöra från 31 mars 2021. För 

att få kostnadstäckning för serologiprovtagning föreslås därför höjning av 

egenavgiften från 200 kr till 400 kr i regionen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är antikroppstestning på 

individnivå indikerad i de fall det är medicinskt motiverat att väga in resulta-

ten av ett antikroppstest i den fortsatta patienthandläggningen. Nästan alla 

människor utvecklar antikroppar efter genomgången covid-19 och efter vac-

cination, varför kännedom om antikroppar på individnivå har ett begränsat 

värde. Antikroppstest har således lägre prioritet och erbjuds därför kostnads-
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fritt endast på medicinska indikationer och till hälso-och sjukvårdspersonal, 

personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende i syfte att kartlägga 

smittspridning. Testning erbjuds därefter till övrig befolkning mot erläg-

gande av en egenavgift om 400 kr. Serologiprovtagning definieras inte som 

en sjukvårdande insats, varför avgiften inte omfattas av högkostnadsskyddet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 

Förändrad ersättning för antikroppstestning efter 31 mars 2021 

Skickas till: 
Verksamhetsdirektör 
Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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