Din guide til selvtest for antigen –
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Hvad er
COVID-19?
I løbet af de seneste måneder har du
sikkert hørt en hel del om coronavirus,
der er årsag til en sygdom, der kaldes
COVID-19, og som kan gøre folk sløje.
Denne type coronavirus blev opdaget
i 2019 og har været noget, der har fyldt
rigtig meget i vores dagligdag lige
siden.

 OVID-19: sygdom
C
C oronavirus: virus, der
medfører sygdom

Menneskehår

Coronavirus

Bakterie

Rødt
blodlegeme

Fint
strandsand
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Symptomer på
COVID-19

Hvordan ved du,
om du har COVID-19?

Nogle personer, som bliver smittet med
COVID-19, kan få feber eller hoste
og kan føle sig ømme eller blive
trætte, mens andre personer kan være
smittet med virussen og slet ikke føle
sig syge.

For at finde ud af om du har COVID-19,
skal du testes.

 ymptom: det, som en
S
sygdom får dig til at føle

• Nogle personer kan have brug for at
blive testet, hvis de har symptomer
på COVID-19, eller hvis deres læge
vil være sikker på, at de ikke er syge.

• Det er også muligt at teste personer,
som føler sig helt raske, for at
være helt sikker på, at de ikke
bærer rundt på store mængder
virus, som kan smitte andre.

Hoste

Ømhed
i kroppen

Feber

Det kan
for eksempel være,
at du skal testes en
eller to gange om
ugen for at kunne
komme i skole.
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Hvilken slags test Hvad er en
bruger lægerne? selvtest?
Der findes forskellige slags tests, men
lige nu er den mest almindelige test
den, der udføres med en podepind
i næsen. Din læge bruger en pode
pind til brug i næsen (dette kaldes
også en nasal podepind) til at indsamle
lidt slim fra din næse. Dette skyldes, at
den virus, der medfører COVID-19,
findes i næsen og i halsen.
Podeprøven bruges til at kontrollere,
om der findes virus i dit slim.
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Der findes nogle tests, som er meget
nemme at udføre, så man på den
måde kan lære at teste sig selv.
Den gode nyhed er, at man ikke
længere behøver at tage hen
til et testcenter eller til lægen,
da man nemt selv kan udføre testen
derhjemme eller på skolen og se
resultatet efter 15 minutter.
Selvtests bruges til at finde frem til
de personer, som har meget virus
i kroppen og kan smitte andre.
Disse tests kan derfor hjælpe os
med at passe på hinanden og gøre
dagligdagen mere sikker.
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Hvordan udføres
en selvtest?
Du skal udføre testen under opsyn fra
en voksen, f.eks. sammen med dine
forældre eller en lærer. Bed altid om
hjælp, hvis der er noget, du ikke forstår.
Hvis du ikke føler dig helt sikker på,
hvordan du skal udføre testen, kan
dine forældre også udføre testen
for dig, på samme måde
som lægen ville gøre det.

Instruktionerne i pakken
indeholder alle de oplysninger,
du skal bruge for at udføre
testen. Læs dem omhyggeligt
igennem.

Gør det ondt?
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En podetest i næsen kan føles lidt mærkelig.
Nogle siger, at de får vand i øjnene, og at
næsen kilder, men testen bør ikke føles
ubehagelig.
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Sådan udfører du testen

Podepinden
må kun berøres
på skaftet og ikke
på spidsen.

Undgå
at spilde noget
af væsken.

1.

2.

Puds din næse med en serviet,
og vask eller desinficer derefter
dine hænder.

3.

Åbn det på forhånd fyldte rør,
og sæt det i holderen.
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Før kun
podepinden
cirka 2 cm
ind i dine
næsebor.

Tag fat i podepinden, og drej den
rundt 4 gange i hvert næsebor
uden at presse.

Tip:
Giv dig god tid til
dette trin. Det er
vigtigt, at du får "alt”
ud af podepinden.

4.
Kom podepinden ned i væsken
i røret. Drej podepinden rundt
mindst 10 gange.



Tip:
Spidsen på
hætten skal pege
opad.

Sørg for at trykke
al væsken ud af
podepinden, før du
tager den ud.

5.
Tryk røret sammen med begge
fingre, og træk forsigtigt
podepinden opad og ud af røret.

6.
Tryk den lille plastikdoseringshætte
på røret.

7.
Klem 4 dråber ned i den lille
runde åbning på testkassetten.

8.
Vent 15 minutter
på resultatet.

Tip:
Brug et stopur til
at holde øje med
tiden.

Hvad betyder resultatet?
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Kontrol
stregen C:
bekræfter,
at testen
fungerer korrekt
Teststregen T:
er synlig, hvis
der blev
registreret
SARS-CoV2-antigen

Aflæs res
ultatet
15–30 m
inutter e
fter,
at du har
påført drå
b
erne
på testka
ssetten.

Negativt testresultat

Positivt testresultat

Ugyldigt testresultat

Et negativt testresultat betyder, at du
højst sandsynligt ikke er smittet
med COVID-19 for øjeblikket.

Dette betyder, at du kan være
smittet med COVID-19.

Dette betyder, at testen ikke
fungerede korrekt.

Og hvad så nu?

Og hvad så nu?

Bemærk: I dette tilfælde er "negativt"
en god ting!

Hvis du er i skole, tager din lærer
Du skal gentage testen med
kontakt til dine forældre. Ellers
et nyt sæt.
skal du blive hjemme.
Hvis du e
r forvirret
eller
b
e
kymret ov
Gå til lægen for at få
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du ikke
være ba
bekræftet, om du
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virkelig har COVID-19.
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.

Fortsæt med at følge de lokale retnings
linjer som f.eks. at holde afstand til
andre eller bruge mundbind.

Og hvad så nu?
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Husk:
• Det er ikke din skyld, hvis resultatet er
positivt. Det kan ske for enhver.

• Bliv ikke bange, hvis din test er positiv.
Du kan få symptomer som f.eks.
hoste eller feber, men for børn er en
COVID‑19-infektion som regel
harmløs1.

• Du skal ikke være bange for, om du
er til fare for andre. Du behøver ikke
at bekymre dig, for med de rette
sikkerhedsforanstaltninger kan du
være med til at beskytte alle
omkring dig.

 U.S. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
Udgivet 17. marts 2021. Tilgået 11. juni 2021.

1

Et testresultat er kun gyldigt i en kort
periode. Det er som et øjebliksbillede.
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Bonus: Hvordan fungerer en hurtigtest?
Hvorfra kender testkassetten resultatet?
Bufferrøret
indeholder
prøven
Dette er
testkassetten.

Lad os se
nærmere
at
p å r e s u lt
vinduet

Den våde dråbe
flyder denne vej

Kontrolstregen C
bekræfter, at testen
fungerer korrekt.

fter:
Se godt e
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viru

Dette er antistoffer.
De ved, hvordan virussen ser ud.
Når de opdager den i prøven,
bliver de røde. Du kan se en rød
streg på testen. En synlig
T-streg betyder, at du kan være
smittet med COVID-19.
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