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Xerum får uppdrag av
Folkhälsomyndigheten – ska mäta hur
många svenskar som har antikroppar mot
SARS-CoV-2
I mars lanserade Umeåbaserade Xerum ett hemmakit för test av antikroppar
mot viruset som orsakar covid-19, SARS-CoV-2. Testet blev väl mottaget och
nu har bolaget vunnit en viktig upphandling åt Folkhälsomyndigheten.
– Det känns väldigt roligt! Vi ska ansvara för analys och utskick av

provtagningskit i en stor studie där Folkhälsomyndigheten mäter hur många i
Sverige som har antikroppar, säger Julia Wigren Byström, vd på Xerum.
Med start vecka 17 genomför Folkhälsomyndigheten en studie för att mäta
hur många i Sverige som har antikroppar mot SARS-CoV-2. Ca 4500 individer
erbjuds att delta i studien och ta blodprov på sig själva i hemmet genom ett
stick i fingret. Blodet samlas upp på ett filterpapper med DBS-teknik, dried
blood spot, som utvecklats av svenska Capitainer AB.
Det nybildade Umeåbolaget Xerum lanserade i mars ett nytt hemmakit för
provtagning av antikroppar och det är det testet som Folkhälsomyndigheten
kommer använda sig av.
– Vi har fått uppdraget att skicka ut provtagningskit, men också att analysera
om det finns antikroppar i blodproverna. Vi använder den validerade
analysmetod som vi tidigare tagit fram i samarbete med Region Västerbotten.
När provet är analyserat får deltagarna logga in på direkttest.se för att se sina
provsvar, säger Julia Wigren Byström.
Syftet med studien är att få en djupare kunskap om smittspridningen i
befolkningen och det immunsvar som väcks i kroppen efter infektionen.
Studien är en av flera undersökningar som genomförs av
Folkhälsomyndigheten för att få en övergripande bild av smittspridningen i
landet.
– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet av
Folkhälsomyndigheten att genomföra antikroppstesterna. Vi hoppas att det
får fler att inse fördelarna med egenprovtagning i hemmet istället för att
lämna ett venöst blodprov på till exempel en hälsocentral, säger Julia Wigren
Byström och fortsätter:
– På det här sättet kan testet ske utan smittorisk, utan insats av vårdpersonal
och oberoende av var du bor. Vårt antikroppstest passar utmärkt för
egenprovtagning då endast en liten blodvolym behövs för analysen.
Sedan den 1 mars har invånarna i Västerbotten haft möjlighet att beställa
hem ett provtagningskit via 1177.se, ta prov på sig själva och sedan skicka in
provet för analys. Hittills har Xerum utfört cirka 2 500 analyser åt Region
Västerbotten. Cirka 22 procent av dessa har varit positiva för SARS-CoV-2-

antikroppar.
– Förutom uppdraget från Folkhälsomyndigheten fortsätter vi att utföra
corona-antikroppsanalyser åt Region Västerbotten. Målet är att analysera 5
000 antikroppstester. I slutet på maj ska projektet sammanställas och
utvärderas – det kommer att bli mycket viktig information för framtida
satsningar, säger Julia Wigren Byström.
Efterfrågan på antikroppstesterna var stor vid starten i början på mars, men
nu har trycket lagt sig en aning.
– Vi har fått många positiva reaktioner, just för att det är enkelt och smidigt
att få ett provtagningskit hemskickat och att man kan ta provet själv, säger
Julia Wigren Byström.
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