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Den udleverede test er CE-mærket til selvtestning. Det betyder, at du selv kan anvende testen 
eller assistere en beboer på fx et plejehjem eller botilbud i at tage testen. Testen tages ved en 
podning i næsen. Selvtesten er mindre følsom end PCR-testen og giver derfor ikke et lige så 
sikkert svar. Til gengæld får man svar efter ca. 15-30 minutter, og det kan derfor være med til at 
bryde smittekæder hurtigere.  
 
Når der foretages en selvtest af en borger, skal det dokumenteres i borgerens omsorgsjournal.  

Sådan foretages selvtesten: 

1. Læs brugsanvisningen til testkittet grundigt før testen foretages 
2. Følg vejledningen i brugsanvisningen  
3. Foretag testen i rolige omgivelser  

Hvad gør jeg, hvis testen er positiv? 

En person med en positiv selvtest skal isoleres. Der skal foretages en opfølgende PCR-test 
hurtigst muligt. Udbrudshåndtering igangsættes først, hvis den opfølgende PCR-test er positiv. 

Hvornår anvendes en selvtest? 

Selvtesten kan bl.a. bruges som erstatning for en hurtigtest i disse tilfælde: 

 Ved smittetilfælde: Hvis der er et smittetilfælde på en institution, skal alle berørte 
medarbejdere og beboere testes hurtigst muligt (0-dagen) med en selvtest eller en 
hurtigtest. Herefter testes med en PCR-test på dag 0, 4 og 71 

 Besøgende: Besøgende har mulighed for at tage en selvtest inden besøg på 
institutionen. En negativ test erstatter ikke et evt. krav om coronapas. 

 Før din vagt begynder: Hvis din arbejdsplads har selvtest til rådighed, har du mulighed 
for dagligt at tage en selvtest, før din vagt begynder.  

Hvis en person har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 uger, skal personen ikke 
testes.  

 
Læs mere her: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, 
botilbud mv. og i hjemmeplejen  

                                                
1 Testen på dag 7 kan erstattes af en hurtigtest, hvis der er kapacitetsudfordringer  
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