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MANUAL TIL SELVTEST FOR COVID-19 
Hvem skal selv-teste: 

Du kan lave en selvtest inden din vagt / arbejde begynder.  

Hvis du er i tvivl om, hvordan selvtesten skal udføres, kan du spørge din kollega / lederen. 

Til selvtest skal du bruge:  

• Podepind (pakket individuelt) 
• Plastikrør med tilhørende låg 
• Testkassette (pakket individuelt) 

Sådan gør du klar til testen 

• Rengør bordet med vand og sæbe eller ethanolklud / sprit klud 
• Udfør grundig håndhygiejne  
• Plastikrøret sættes i papæsken (der er fortrykt /perforeret til hul) 
• Låget lægges ved siden af 

Sådan poder du: 

1. Podepinden skal 2-4 cm op gennem det ene næsebor indtil du mærker bunden af 
næsehulen 

2. Rul podepinde 5 gange uden at trække podepinden tilbage.   
3. Brug samme podepind til det andet næsebor, hvor du gentager podningen. 
4. Tag podepinden ud af næsehulen  

Selve testen 

1. Podepinden rulles min. 6 gange rundt i plastikrøret. Podepinden skal røre bunden 
og siden af plastikrøret 

2. Podepinden bliver stående i plastikrøret i ca. 1 min. 
3. Tryk plastikrøret let sammen om podepinden, mens podepinden fjernes langsomt 
4. Låget sættes på plastikrøret 
5. 3-5 dråber af prøvematerialet (væsken) hældes i testkassettens lille hul 
6. Der skal fremkomme en streg ud for C (kontrolstreg) – det er et tegn på at prøven 

er lavet korrekt 
7. Aflæs testkassetten efter 15 min. 

Aflæsning af resultat 

8. Ved kun en streg ved C er resultatet negativt  
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9. Ved kun en streg ved T er testen ugyldig og der laves en ny 
10. Ved to streger (også selv om den ene er svagere end den anden) ud for C og T er 

resultatet positivt 
11. Testmaterialer kasseres som alm. affald 
12. Udfør grundig håndhygiejne 
13. Rengør med ethanolklud 

Hvis testen er positiv:  

• Tag mundbind på 
• Du skal gå i selvisolation – følg SST anbefalinger 
• Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig kan du kontakte Styrelsen for 

Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 tast 1. 
• Du skal oplyse ansvarshavende/ leder om resultatet i forhold til om der skal 

iværksættes udbrudshåndtering.  
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