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Metodbeskrivning, PNA 
Antigentest Covid-19 (SARS-CoV-2), Självtest 
näsprov 
Acon Flowflex 

Denna instruktion gäller för provtagning på patient eller personal.  
Patienter kan efter instruktion provta sig själva under övervakning av 
personal men personal ska utföra och avläsa antigentestet.  

Personal som önskar kan ta med sig test hem och utföra det hemma. 

Observera att ett negativt resultat inte utesluter smittsam covid-19. 

Indikation 
I Region Västerbotten används testet för att identifiera smittbärande personer vid triagering 
av patienter på hälso- och sjukvårdsinrättning samt vid smittspårning. Vid all användning ska 
risken för covid-19 bedömas. Riskbedömningen krävs för att avgöra när det räcker med 
antigentest och när prov för PCR-påvisning av SARS-CoV-2 behövs. Testet kan användas vid 
misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symtomdebut men vid 
negativt resultat rekommenderas kompletterande PCR-test. 

Medicinsk bakgrund 
Covid-19 är en luftvägsinfektion som orsakas av ett nyupptäckt Coronavirus –SARS-CoV-2. Det 
sprids mellan människor genom överföring av små droppar, kroppsvätskor eller 
direktkontakt. Vanliga symtom är feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk. Pågående Covid-19 
kan påvisas med PCR-test eller antigentest. Antigentest påvisar protein från SARS-CoV-2. Det 
krävs mycket virus i provet för att antigentestet ska bli positivt och testet är ett komplement 
som inte ersätter PCR-test.  OBS! Covid-19 omfattas av smittskyddslagen. 

Mätprincip 
Snabbtest för SARS-CoV-2-antigen är ett test för detektion av antigen från SARA-CoV-1 i prov 
från främre nässlemhinnan taget med provpinne. Testresultatet läses av visuellt efter 15-30 
minuter genom att observera närvaro/frånvaro av färgade linjer. En färgad linje utgör kontroll 
och ska alltid synas för att testet ska vara giltigt. Den anger att tillräcklig provvolym har 
tillsatts och att membranabsorbtion har skett. 

Provtagning/provhantering 
Näsprov med medföljande provpinne. Det är viktigt att provtagningen går rätt till. Använd 
personlig skyddsutrustning så som förkläde, munskydd, visir samt handskar vid provtagning 
av patient. Se utförande för utförlig beskrivning av provtagningen. 
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Utrustning 
Beställning av Acon Flowflex görs i Economa. Art.nr: 7509. Det finns ett test i varje 
förpackning. 
Material som behövs men ej ingår i kitet är tidtagarur. 
 
Reagens 
Testkassetten innehåller aniti SARS-CoV-2 antikroppar. 

Förvaring och hållbarhet 

Testkitet kan förvaras vid rumstemperatur mellan 2-30°C. Testet är stabilt fram till 
utgångsdatumet på den förseglade påsen. Använd inte efter utgångdatumet. Testet måste 
ligga kvar i den förseglade påsen fram tills att det används.  

Miljö och säkerhetsaspekter 
Om du skulle få extraktionsbuffert i ögonen eller på huden ska du spola med rikliga mängder 
vatten och vid behov söka vård omedelbart. Buffert ska ej kasseras i avloppet. Allt material 
ska kastas i gul riskavfallsbox för smittförande avfall vid provtagning på arbetsplatsen. Vid 
provtagning hemma placerat materialet i skräppåsen som medföljer och kastas sedan i 
hurshållsavfall. Bufferten innehåller 1% Triton X-100 och 0,02 % natriumazid. 

Utförande av test 

Förberedelser 

1.  2.  
 
 
 

Utförande 

1-2.  

  

 

 

 

1. Tvätta eller desinficera händerna. 

2. Läs igenom intruktionerna. Kontrollera 
utgångsdatum. Öppna påsen och placera kassetten på 
en ren och plan yta med bra belysning. 

1. Ta försiktigt bort aluminiumfolien från röret med 
extraktionsbuffert utan att spilla.  
2. Placera röret i provrörstället.  
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4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

                 

 

  

Vid testning av patient: 
Följ Vårdhygiens riktlinjer för skyddsutrustning vid 
provtagning. Använd skyddsutrustningen både vid 
provtagningen och när testet utförs. 
 
3. Öppna förpackningen med provpinnen i änden utan 
bomullstopp. 
 

4. För in hela bomullstoppen i ena näsborren ca 2cm. 
Snurra provpinnen 5 gånger mot insidan av näsborren. Ta 
ut provpinnen och gör likadant i den andra näsborren. Ta 
ut provpinnen när du provtagit båda näsborrarna.  
 
 

5. Stoppa ner provpinnen i röret och snurra röret i 30 
sekunder.  
6. Snurra provpinnen 5 gånger santidigt som du trycker 
ihop rörets sidor. Ta sedan bort provpinnen samtidigt 
som du klämmer ihop röret 
 
 

7. Sätt fast droppspetsen på röret med 
extraktionsbuffert. Blanda noga genom att 
snurra röret eller knacka lätt på rörets botten.  
8. Kläm försiktigt ihop röret så att 4 droppar 
lösning faller ner i provbrunnen.  
 

9. Läs av resultatet efter 15-30 minuter. Läs 
inte av om det har gått mer än 30 minuter.  
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Felkällor/Interferens 
Otillräcklig provtagning ökar risken för falskt negativt resultat. Ett svagt band vid T kan vara 
svårt att upptäcka så att testet felaktigt avläses som negativt. 

Testet kan även bli falskt positivt. Det beror oftast på felaktig avläsning. Timer ska användas 
och resultatet ska läsas av efter 15–30 minuter i god belysning av utbildad personal. 

Metodkontroller 
En färgad linje som visas i kontrollradområdet (C) är en intern procedurkontroll. Det bekräftar 
att tillräcklig provvolym har lagts till och att processen har utförts korrekt. I övrigt krävs inga 
kontroller. Kontakta alltid klinisk mikrobiologi om ni misstänker att testerna visar felaktiga 
resultat.  
 

Tolkning av resultat 
Om testet är Positivt syns två band, ett vid T (test) och ett vid C (kontroll). Även ett svagt 
band vid T räknas som positivt resultat. Om testet är Negativt syns endast ett band vid C, 
kontrollstrecket. Om testet inte visar ett kontrollstreck vid C, är testet ogiltigt (ej bedömbart). 

 

 

 

 

 

10. Vid utförande på arbetsplats: Kasta testkassetten i gul 
riskavfallsbox för smittförande avfall. 
Vid utförande hemma: Lägg allt material i skräppåsen som 
medföljer. Kasta den bland ditt vanliga hushållsavfall.  

Tolkning av resultatet 
Om testet är Negativt syns endast ett band 
vid C, kontrollstrecket. 
 
Om testet är Positivt syns två band, ett vid T 
(test) och ett vid C (kontroll). Även ett svagt 
band vid T räknas som positivt resultat. 
 
Om testet inte visar ett kontrollstreck vid C, 
är testet ogiltigt (Ej bedömbart). 
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Bedömningsstöd 
Om antigentest och PCR-test visar olika resultat gäller resultatet av PCR-testet.  

Ett negativt test utesluter inte smittsam covid-19 men kan användas som kliniskt beslutsstöd.  

 Negativt test hos en patient med låg klinisk risk för Covid-19 innebär mycket låg risk 
för Covid-19. 

 Negativt test hos en patient med hög klinisk risk för Covid-19 innebär en kvarstående 
hög risk för Covid-19 och separat prov för PCR ska skickas. 

 Positivt testresultat räknas som påvisad Covid-19 och klinisk smittanmälan ska göras 
direkt. Resultatet ska ändå bekräftas med PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i separat 
prov. Det gäller alltid för patienter som vårdas inneliggande. Skriv ”positivt 
antigentest” i anamnes/frågeställning. Innan diagnos bekräftats med PCR ska 
samvård med patient som har smittsam Covid-19 undvikas.  

Svarsrutin för undersköterska/sjuksköterska 

I ROS under beställningsfliken infektion: 
1. Skriv in ansvarig läkares namn i rutan för remittent 
2. Välj Manuella beställningar/svar-internt 
3. Under Infektion/Vårdenhetsspecifika analysprofiler välj SARS CoV-2 antigen-test (Int) 
4. Under valda analyser skriv in resultat (negativ/positiv/ej bedömbart) 
5.  Avsluta med att spara resultatet
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Svarsrutin för läkare/personal som gör klinisk anmälan i sminet 
Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom. Vid positivt resultat ska patienten få 
förhållningsregler och klinisk smittskyddsanmälan skall göras av ansvarig läkare på 
http://www.sminet.se/. I fältet ”Grund för diagnos” väljs Positivt antigentest. I fritextfältet 
”övrig information” skrivs texten Antigentest. 

Rutiner för smittspårning är samma som vid positivt PCR-test. 

 


