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 Snabbtest - antigentest  
 

Syfte 
 

Möjliggöra användning av antigentest för att påvisa en pågående covid-19-infektion hos 

patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Antigentest ersätter inte PCR-test men 

kan användas som ett komplement. 

Ett antigentest påvisar förekomst av virusdelar av SARS-CoV-2 precis som PCR test gör men 

antigentest kräver högre virusnivåer än PCR-analys. Antigentest innebär: 

• Omedelbar och snabb analys på provtagningsplatsen, provsvar inom 15 - 30 minuter 

• Pålitliga positiva provsvar men mindre pålitliga negativa provsvar 

• Vid pågående symtom kan provet bara användas de första fem dygnen 
 

Användningsområde 
 
Antigentest medför att man snabbare kan vidta åtgärder för att begränsa smitta på SÄBO och 
vid hemsjukvård i ordinärt boende när patienter utvecklar symtom på misstänkt covid-19.  
Provet kan användas som ett tillägg till PCR-prov för provtagning vid smittspårning även för 
symtomfria patienter. Ett negativt svar utesluter inte smitta. Användningen ordineras alltid 
av läkare. 
 

Provtagningsindikation  
 
Det är ett komplement till PCR-prov vid misstanke om pågående symptomgivande infektion 
med covid-19. Antigentest kan tas omedelbart från första symtom till och med fem dygn efter 
första symtom. Det kan också användas vid smittspårning även för asymtomatiska patienter. 
Då antigentest utförs tas samtidigt ett PCR-test enligt ordinarie rutin.  
 

Provtagningsanvisning 

 
Antigentest tas av sjuksköterska som nasofarynxprov samtidigt som nasofarynxprov för PCR-
analys tas. Antigentestet analyseras på plats, svaret kan läsas av efter 15 min.  
Hur ett prov genomförs se nedan:  
 

Allmänt 
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning för provtagning och samma 

skyddsutrustning för analys enligt dokument Basala hygienrutiner och klädregler. 

• Hantera alla prover som att de potentiellt innehåller smittbärande agens. 
 
 

http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/06A37EFA-223D-4A56-ACD1-32424BA72481
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Förberedelse före provtagning 

1. Inhämta läkares ordination av provtagning enligt ordinarie rutiner.  
2. Kontrollera utgångsdatumet på baksidan av folieförpackningen. Använd inte testet om 

utgångsdatumet har gått ut. 
3. Öppna folieförpackningen och ta ut testremsan och torkmedelspåsen. 
4. Kontrollera att testremsan är oskadad och att statusindikatorn för torkmedlet är gul 

(giltig status). 
 
 

Provtagning (nasofarynxsekret) samt 
analysförfarande 

5. Ta en steril provtagningspinne som ingår i 

testförpackningen. 

6. Lyft patientens nästipp för att vidga 

näsöppningarna. För provtagningspinnen 

längs näsbotten till bakre 

svalgväggen/nasofarynx. Rotera pinnen 

180 grader. Se fig. 1 till höger. 

7. Låt provtagningspinnen vara kvar minst 

5 sekunder.  

Se bild på provtagningsanvisning. 

Se film på provtagningsanvisning. 

8. Efter provtagning förs pinnen ner i röret med extraktionsbuffert. Kläm ihop buffertröret 

när pinnen roteras mer än fem gånger, se fig. 2 nedan. 

9. Pinnen tas sedan ut ur röret samtidigt som röret kläms ihop för att extrahera vätska 

från pinnen, se fig. 3 nedan. Pinnen kastas därefter. 

 

 

 

Fig. 

2  

Fig. 3  

Fig. 1  

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/03/Nasofarynxprovtagning-PCR-analys.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/bedomning-av-patienter-vardriktlinje/
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10. Pipkorken trycks sedan ordentligt fast på röret, se fig. 4. 

 
11. Tillför 3 droppar extraherat prov i provbrunnen på testremsan, se fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Läs av testresultatet efter 15 till 30 min. 
 

 
 

 

Fig. 4  

Fig. 5  
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13. Om det finns en testlinje (oavsett hur svag den är) tillsammans med en kontrollinje så ska 
testresultatet anses vara positivt. 
Om det finns endast en kontrollinje så ska testresultatet anses vara negativt. 
Om det inte finns en kontrollinje så ska testresultatet anses vara ogiltigt. 

 
Obs! Vid diagnostisk användning ska resultaten alltid bedömas tillsammans med patientens 

 medicinska historik, klinisk bedömning och andra fynd. Ordinerande läkare är 
 ansvarig för tolkning av provsvaret. 
 
 
14. Ta ett nytt prov för PCR-påvisning och skicka det till labbet enligt sedvanlig rutin (för 
kontroll-analys) 
 
15. Kasta provtagningskassetten. 
 
 

Handläggning efter provsvar  
 
Ordinerande läkare meddelas provsvaret omedelbart via telefon eller på annat 
överenskommet sätt enligt ordinarie rutiner. Ordinerande läkare är ansvarig för tolkning av 
provsvaret och vidtar vidare åtgärder som tex ytterligare provtagning, att ge 
förhållningsregler, initiera smittspårning. 
OBS! PCR-prov skickas alltid för analys oavsett om resultatet på antigentest är 
negativt eller positivt! 
 
Tolkning av positivt svar: 

Diagnos covid-19 ställs och samma åtgärder vidtas som vid positivt PCR-svar.  
 
Tolkning av negativt svar: 
 
Negativt antigentest utesluter INTE covid-19 och därför ska fortsatt handläggning ske med 
skyddsåtgärder och skyddsutrustning som vid misstänkt covid-19 tills svar på PCR-prov 
kommit.  
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Länkar  

Riktlinje Region Halland 

Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid 19 i kommunal hälso- och sjukvård 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/63F7D762-C692-498E-B4E1-714A719A1385 

 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/63F7D762-C692-498E-B4E1-714A719A1385

