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Investera i era  
anställdas hälsa
Vi ser att människor idag har en allt större medvetenhet 
om sin hälsa. Kronans Apotek, som vill vara en ledande 
aktör i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård 
erbjuder nu även företag att investera i sina anställdas 
hälsa. Vi utför enklare vårdtjänster antingen hos er eller 
på våra apotek.

Det handlar om tjänster som covid-19 antikroppstest, 
vaccination, blodtrycksmätning, kontroll av blodfetter, 
hudanalys med mera. Genom att ta del av våra tjänster 
kan ni fånga upp anställda som kan få hjälp och stöd att 
leva ett mer hälsosamt liv.

Välkommen till Kronans Apotek.
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Tjänsteutbud

Hudkontroll
Hudcancer är en av de 
cancerformer som ökar mest 
i Sverige. Vi kan genom en 
enkel fotografering erbjuda 
kontroll av leverfläckar som 
kan indikera hudcancer.

• Kolla prickarna 

Provtagning  
och mätning
En provtagning/mätning ger  
indikation på om vidare under-
sökningar behöver genomföras 
och om medarbet aren bör 
uppsöka läkare.  

Vi erbjuder följande 
mätningar/ provtagningar:
• Blodfetter
• Hemoglobin
• Blodsocker
• Blodtryck
• Kroppssammansättning

Antikroppstest
Vi erbjuder antikroppstest för 
covid-19, med en träff säkerhet 
på 99,2–100 procent.

• Covid-19

Vaccination
Vi utför en rad vaccinationer, 
t.ex inför utlandsresa,  
influensa, TBE med mera. 

• Resevaccin
• Influensa
• TBE
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Hur går testningen till? 
Antikroppstestet görs genom ett 
blodprov i fingret och provsvaret kan 
läsas av inom 15 minuter. Provtag-
ningen utförs av legitimerade far-
maceuter och sjuksköterskor samt 
undersköterskor som använder skydds-
utrustning för att skydda både perso-
nal och testpersonen. 

Testet utförs på apotek eller så  kommer  
vi ut till er och utför testningen på 
plats i era lokaler.

Fortsätt följa Folkhälso myndig-
hetens rekommendationer  
oavsett resultat
Vi vet fortfarande väldigt lite om 
covid-19 eftersom det är en helt ny 
sjukdom. Vi vet därför inte hur stark 
immuniteten är och hur länge den va-
rar. Man kan heller inte säkert säga att 
en tidigare smittad person är skyddad 
från att på nytt bli bärare av virus och 
därmed smitta andra. Därför behöver 
vi fortsätta följa Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer för att 

minska smittspridningen, oavsett re-
sultat från antikroppstester. Dessa råd 
kan komma att ändras allteftersom vi 
lär oss mer om sjukdomen.

Våra testers tillförlitlighet
Träffsäkerhet ligger på 99,2 - 100 
procent. Testresultatet är INTE ett 
svar på smittsamhet. Testet syftar 
endast till att besvara frågan om 
en person har utvecklat antikroppar 
mot covid-19. Testerna är CE-märkta 
för användning i Europa och Läke-
medelsverket är kontrollmyndighet 
i Sverige. Testet är validerat av en 
forskargrupp på Uppsala universitet. 
Det förekommer dock alltid variationer 
och inget test är 100% tillförlitligt i alla 
tillfällen. De studier som finns för det 
test som vi använder visar på en hög 
kvalitet på testet. Vårt antikroppstest 
lever upp till FHMs prestandakrav 
(Specificitet = 99,5%). Det betyder att 
du som kund kan känna dig trygg i att 
du får ett tillförlitligt testsvar och att 
tester som visar på antikroppar inte 
behöver göras om. 

Covid-19 antikroppstest

Kronans Apotek hjälper er att testa er personal för antikroppar, ett bra sätt  
att få svar på frågan om era anställda har haft covid-19 eller inte.  
Testerna är mycket tillförlitliga. Träffsäkerhet ligger på 99,2 – 100 procent. 
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Kronans Apotek utför vaccination i samarbete med MediCheck och erbjuder ett 
brett utbud av vaccin, bl.a. mot TBE, influensa och reseprofylax.  
Vid resor eller för personer som är i riskgrupp är det viktigt att vaccinera sig. 
Erbjud era anställda vaccination som ett led i att motverka sjukdom.

Vilka vaccin erbjuds?
       Vi erbjuder många olika vaccin. Se 
de vanligaste här nedan. Prata med 
oss på Kronans Apotek eller besök vår 
hemsida kronansapotek.se för mer 
information.

Vaccination

Bältros
TBE, vuxen >11 år
TBE, barn 1-11 år
Hepatit A, vuxen >17 år
Hepatit A, barn 1–17 år
Hepatit B, vuxen >15 är
Hepatit B, barn 0–15 år
Hepatit A+B, vuxen
Hepatit A+B, barn <15 år
Japansk encefalit
Kolera/Turistdiarre

Meningokock ACWY
Meningokock B
MPR (mässling, påssjuka och röda hund)
Pneumokocker - Pneumovax
Pneumokocker - Prevenar
Rotavirus
Stelkramp/Difteri/Kikhosta
Stelkramp/Difteri/Kikhosta/Polio
Säsonginfluensa Fyrvalent
Tyfoid - oral Vivotif
Tyfoid - injektion

Exempel på vaccin

Hur går vaccinationen till? 
      Vaccinationen utförs av legitimerad 
sjuksköterska som använder skydds-
utrustning för att skydda både perso-
nal och den som vaccineras. 

Vaccinationen utförs på apotek eller så 
kommer vi ut till er och utför vaccinatio-
nen på plats i era lokaler.
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Kroppssammansättning
Erbjud era anställda att ta reda på sin kroppssammansättning, som ett stöd 
för att kontrollera sin hälsa. För stor mängd visceralt fett ökar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar, det är därför bra att ha koll på sina nivåer. 

Kronans Apotek hjälper er med en mätning.

Provtagning och mätning

Hur går mätningen till? 
Kroppssammansättningen mäts med 
hjälp av en analysvåg som beräknar 
kroppssammansättning genom att 
sända en svag elektrisk impuls genom 
kroppen. Eftersom muskler innehåller 
mer vatten än vad fett gör så möter 
signalen litet motstånd i muskler och 
andra organ medan motståndet blir 
större i kroppsfett. Kroppssamman-
sättning beräknas genom att mot-
ståndet jämförs med matematiska 
formler skapade genom medicinsk 
forskning. 

Utförs på apotek eller så kommer vi ut 
till er och utför mätningen på plats i 
era lokaler.

Bra att veta: 
Undvik följande två timmar innan 
mätningen: 
• Kraftig ansträngning 
• Varma bad eller bastu 
• Alkohol 
• Större intag av mat eller dryck

Personer kan inte använda tjänsten 
om de har ett elektroniskt implantat, 
till exempel pacemaker, eller om de 
använder bärbara medicintekno-
logiska enheter, som en EKG-maskin. 
Personer kan inte heller använda 
tjänsten om de är gravida eller väger 
mer än 150 kilo.
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Provtagning och mätning

Blodtrycksmätning
Högt blodtryck märks oftast inte, men är en grundläggande riskfaktor för hjärt- 
och kärlsjukdom. Därför är det viktigt att kontrollera blodtrycket regelbundet. 
Erbjud era anställda att mäta sitt blodtryck för att upptäcka högt blodtryck. 

Kronans Apotek hjälper er med en mätning.

Hur går mätningen till? 
Vi tar blodtrycket med en blodtrycks-
mätare som placeras på överarmen.

Personen i fråga får sitta ner fem 
 minuter innan mätningen för att mät-
ningen ska bli så korrekt som möjligt. 
Resultatet jämförs sedan med  
allmänna riktlinjer.

Utförs på apotek eller så kommer vi ut 
till er och utför mätningen på plats i 
era lokaler.

Bra att veta: 
Personer kan inte ta del av tjänsten 
om de har hjärtrytmrubbningar eller 
arteriovenös shunt (kirurgisk anlagd 
direktförbindelse mellan en artär och 
en ven). Om någon använder blod-
trycksmedicin, tänk då på att det är 
deras läkare som avgör vilket värde 
deras  blodtryck bör ha.
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Blodprov
Vill ni erbjuda era anställda en djupare hälsokontroll kan Kronans Apotek 
utföra blodprovtagning, där den anställde får provsvar direkt. Ett blodprov 
ger indikationer på hälsostatus och sjukdomar, Kronans Apotek erbjuder 
provtagning av blodfetter, blodsocker och Hb-värde.

Provtagning och mätning

Hur går provtagningen till? 
Blodprovstagningen är ett så kallat 
kapillärt blodprov och utförs genom 
ett stick i fingret. Provet görs med 
hjälp av en liten nål som sitter i en 
hållare och provtagningen utförs 
av utbildad personal som använder 
skyddsutrustning.

Kan utföras på apotek eller så kommer 
vi ut till er och utför provtagningen på 
plats i era lokaler.

Blodfetter (Lipidprofil)
Via blodprov mäter vi nivån av blod-
fetter (lipider i blodet), så som koles-
terol och triglycerider. Fett kan börja 
lagras inne i blodkärlen om halterna 
av blodfetter blir för höga. Det kan 
leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Höga halter av blodfetter ökar alltså 
risken för hjärt-kärlsjukdomar, men 
samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att risken beror på flera olika fak-
torer. Ett högt kolesterolvärde behöver 

inte i sig innebära att man insjuknar i 
förtid i någon hjärt-kärlsjukdom.

Hemoglobin (B-Hb)
Via blodprov mäts nivån av hemoglo-
bin i blodet, också kallat blodvärdet. 
Brist på hemoglobin kallas för lågt 
blodvärde eller blodbrist. Blodbrist 
innebär att du har för lite röda blod-
kroppar i blodet. De röda blodkrop-
parna behövs för att kroppens olika 
organ ska få tillräckligt med syre. 
Blodbrist kan göra att man blir trött, yr 
och får huvudvärk.

Blodsocker (glukos)
Via blodprov mäter vi glukoshalten i 
blodet, mängden blodsocker kan ge 
indikationer på om man har diabetes.

Blodsockermätningen avser HbA1c 
och blodglukos. HbA1c visar nivån av 
blodsocker under de senaste två till 
tre månaderna innan provtagningen. 
Provet kallas därför ibland för lång-
tidssocker.
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Kolla prickarna
Hudcancer är en av de cancerformer som ökar mest i Sverige och det är viktigt 
att kontrollera sina leverfläckar för att tidigt kunna upptäcka förändringar 
och sätta in åtgärder. Ni kan genom Kronans Apoteks tjänst ”Kolla prickarna” 
erbjuda era anställda en kontroll av sina leverfläckar.

Hudkontroll

Hur många leverfläckar 
kontrolleras?
Tjänsten innebär att de anställda får 
möjlighet till kontroll av 1-2 leverfläckar 
per person.

Hur går kontrollen till?
Vi genomför en leverfläckskontroll  
genom att ta bild med telederma-
toskop på den eller de prickar den 
anställde är orolig för. Fotografering-
en utförs av personal från Kronans      
Apotek som använder skyddsut-
rustning för att skydda både perso-
nal och testpersonen. 

Bilderna skickas därefter till en hud-
specialist på en specialistklinik för 
utvärdering. Inom 10 dagar kontaktar 
hudspecialisten den anställde för svar 
och konsultation av dennes prick. Vid 
en eventuell förändring hjälper de den 
anställde vidare med remiss till rätt 
instans för rätt vård.

Utförs på apotek eller så kommer vi ut 
till er och utför provtagningen på plats 
i era lokaler.
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Vi erbjuder även våra tjänster i olika paket till ett förmånligare pris.

Tjänstepaket

Tjänster som ingår:
• Kroppssammansättning
• Blodtryck
• Blodfetter
• Hemoglobin
• Blodsocker

Erbjud era anställda ett prov-
tagningspaket för att ge dem 
indikationer kring hur deras 
värden ligger till.

Provtagningspaketet

Tjänster som ingår:
• Kroppssammansättning
• Blodtryck
• Blodfetter
• Hemoglobin
• Blodsocker
• Kolla prickarna  

(1 prick per person)

Ett fördjupat provtagningspaket som 
även inkluderar test av leverfläckar för 
att ge era anställda indikationer kring 
värden samt för hudcancer.

Prov- och prickpaketet
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Är ni intresserade eller vill veta mer om några av våra tjänster?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Offerter och prisuppgifter lämnas på förfrågan. 

Välkommen till Kronans Apotek!

På grund av covid-19 kan vissa tjänster tillfälligt vara satta på paus.

Kontakt och priser

Generella frågor, kontakta gärna vår kundservice:
vardkundforetag@kronansapotek.se

Offert/prisförfrågningar, kontakta:
Privat verksamhet: 
Rebecka Birgersson, rebecka.birgersson@kronansapotek.se

Offentlig verksamhet:
Turdiyev Iliyar, Iliyar.Turdiyev@kronansapotek.se


