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Metodbeskrivning 
Egenprovtagning näsprov med antigentest 
för Covid-19 för sjukvårds- och 
omsorgspersonal 
Panbio™ Abbott 

OBS! Denna instruktion gäller egenprovtagning av personal med näsprov. 
Vid patientprovtagning skall NPH-prov tas och metodbeskrivning och 
utbildning för det ändamålet användas. Tester för näsprov och NPH-prov 
har olika beställningsnummer.  Egenprovtagning med antigentest får 
endast utföras av symtomfri personal som inte haft nära kontakt med 
bekräftat fall. Ett negativt resultat utesluter inte covid-19. 

Bakgrund 
Covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Pågående covid-19 kan påvisas med PCR-test eller 
antigentest. Antigentest påvisar protein från viruset 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. Egenprovtagning med antigentest används vid screening av personal som saknar symtom 
och som inte haft nära kontakt med någon som har covid-19. Vid symtom används PCR-test. 

Egenprovtagning 
Näsprov med medföljande provpinne. Det är viktigt att provtagningen går rätt till. Under 
utförande finns utförlig beskrivning av provtagningen.  

Utrustning 
Beställning av ”Antigentest covid-19 kit f näsprov, endast för screening av personal” sker i 
Economa. Art. Nr: 6113.  
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Miljö och säkerhetsaspekter 
Avser bufferten:  
Personer som har en konstaterad allergi mot tiazolinoner bör om de ska använda dessa test 
använda skyddshandskar och skyddsglasögon. Kontakta läkare vid allergisk reaktion. 
Vid förtäring: skölj munnen och uppsök akutvård vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar 
eller slöhet. Om den kasseras via en diskbänk, spola med mycket vatten.  
Vid hudkontakt, tvätta rikligt med vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de 
används igen. 
Vid ögonkontakt: skölj omedelbart med irinnan de vatten eller ögonskölj under minst 5 
minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
Vid spill: Våttorka med vatten och rengöringsmedel.  
Ska ej hällas ut i avloppet. Kastas i gul riskavfallsbox för smittförande avfall. 

Metodkontroller 
OBS! Positiv kontroll och negativ kontroll som medföljer testkittet får INTE användas för 
provtagning! Rutiner för när kontroller ska utföras och hur detta registreras skall finnas på 
arbetsplatsen. 

Utförande av test 
 

 
 

 

  

1. Läs igenom hela utförandet (punkt 1-8). Ta fram kitet samt timer 
och behållare för smittförande avfall. Mobiltelefon får INTE 
användas som timer. Ta ut testkassetten ur foliepåsen och lägg den 
på en plan och ren yta med god belysning. Märk rör och testkassett. 
Ta på handskar. 

OBS! Alla kitets komponenter ska vara rumstempererade vid test. 

2. Håll buffertflaskan vertikalt ovanför röret och fyll upp till den 
streckade linjen vilket motsvarar ca 10 droppar. 
 
3. Placera röret i provrörsstället. 

4. Provtagning från näsa: Använd provtagningspinnen som följer med 
kittet.  

 
• Använd spegel och luta huvudet lätt bakåt för att se bättre.  
 
• För in genom ena näsöppningen, ca 2 cm snett uppåt. 
 
• Rotera pinnen fem gånger ordentligt mot näsväggen. 
 
 Använd sedan samma pinne för att upprepa provtgning i 

andra näsborren. 
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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 15–20 minuter i god belysning av utbildad personal. 

 

 

5. Sätt ner pinnen i röret.  
För att få ut så mycket som möjligt av provmaterialet ner i vätskan 
roterar du pinnen fem gånger och trycker spetsen mot rörets vägg.  
Dra sedan upp pinnen så långt att du kan och krama ur dess spets 
genom att trycka med fingrarna på provrörets yttersida. 
Bryt av pinnen vid brytskåran och låt pinnen vara kvar i röret. Sätt på 
den medföljande korken så att röret försluts ordentligt.  
 
6. Skruva av det nedre munstycket och droppa 5 droppar vertikalt 
ner i den runda brunnen på testkassetten. Skruva på munstycket 
igen. Hantera eller flytta inte testkassetten förrän testet är utfört och 
avläst. Kasta röret i gul riskavfallsbox för smittförande avfall. Ta av 
och kasta handskarna. Desinficera händerna.  

Ej bedömbart 

7. Starta en timer på 15 minuter. Läs av testresultatet direkt när 
tiden är ute. Avläsning får EJ göras efter 20 minuter.  
 
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). 
 
8. Kasta röret i gul riskavfallsbox för smittförande avfall. 
 
9. Torka av arbetsytan med ytdesinfektion. Desinficera händerna. 
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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). 

Bedömningsstöd 
Ett negativt testresultat utesluter inte smittsam Covid-19 men risken för smitta är låg om du 
saknar symtom och inte haft nära kontakt med någon som har covid-19. 
 
Ett positivt testresultat räknas som påvisad covid-19. Följ rutinerna på din enhet för att 
omedelbart meddela resultatet och lämna separat PCR-prov. Ta dig hem utan att utsätta 
andra för smitta. Resultatet ska registreras i RoS och ansvarig läkare ska göra en klinisk 
smittanmälan. 

Svarsrutin för den som registrerar resultaten  

OBS! registrera inte ditt eget resultat! 
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 resultat. 
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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. 

 


