Test av coronavirus (covid-19) med RT-PCR
Gendoktorn Medicinsk Service erbjuder testning av coronavirus (SARS-CoV-2) med RTPCR. Detta test påvisar pågående infektion och smittsamhet (ej att förväxla med s k
antikroppstester) och krävs ofta vid resor utomlands.
Förutom privatpersoner vänder vi oss också till företag och dess anställda. Vi har
provtagningsmöjligheter hos oss i Göteborg, men är också mobila i lokalområdet med
möjlighet att med kort varsel testa personal på plats hos ert företag, dels förebyggande
inför exempelvis resor, men också vid misstanke om pågående smittsamhet.
Kortfattat fungerar det som följande:
1) Vi kommer överens om tid och plats för testning. På plats genomför vi testet, som tas
som näsodling. Provet tar bara någon minut att genomföra per person. Vi återgår
därefter med proverna till laboratoriet för analys.
2) RT-PCR tillhör inte kategorin ”snabbtester”, utan är en mer vetenskaplig och säker
metod som utförs av ackrediterat laboratorium för att svara på frågan om det pågår
akut sjukdom och därmed ökad smittsamhet. Svar erhålls normalt inom 1 dygn. Intyg
som kan användas vid t ex utlandsresa kan utfärdas.
3) Beroende på era önskemål finns också möjlighet till en genomgång av smittläget i
företaget, i landet och internationellt, förebyggande åtgärder, handlingsplan vid ev
utbrott hos personal, etc.
Tilläggas kan att vi på förfrågan också genomför antikroppstester, vilket påvisar
genomgången sjukdom. Vi använder oss då av den bästa metoden som kräver venös
blodprovstagning. S k snabbtester vill vi inte använda p g a deras relativt låga
känslighet och specificitet.
Vi som jobbar inom Gendoktorn är alla sjukvårdsutbildad personal med god kännedom
om provtagning, tolkning av svar, rekommendationer, mm. Vi har också möjlighet till
provtagning i Borås, Malmö/Lund samt Uppsala.
Tveka inte att höra av er om ovanstående skulle vara av intresse.
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