Information om test for ny coronavirus/COVID-19
– virustest ved halspodning
Denne information er til dig, der skal testes for, om du er smittet med ny coronavirus/COVID-19.
Ny coronavirus er en luftvejsvirus, der hos langt de fleste smittede giver milde influenzasymptomer såsom
ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, hovedpine, tør hoste og feber. I få tilfælde kan ny
coronavirus/COVID-19 føre til alvorlig sygdom, og derfor er det vigtigt at undgå, at smitten spredes.
Læs om ny coronavirus/COVID-19: sst.dk/corona

Bestil tid
Du skal selv bestille tid til testen på coronaprover.dk. Her vælger du også, hvornår og hvor i din region du
gerne vil testes. Bestil tid til test: coronaprover.dk
Du skal bruge dit NemID til at logge på.
Hvis du oplever, at du ikke kan få tid med det samme, så kom tilbage senere. Nye tider vil løbende blive lagt
op.
Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har et NemID, skal du bestille en tid på telefonen. Ring KUN, hvis du ikke har NemID, og ring
kun til nummeret i din egen region. Se telefonnumre og telefontid: coronaprover.dk

Når du møder op til test
Mød op på prøvestedet så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning. Når du møder
op, skal du følge anvisningerne på prøvestedet. Husk at medbringe dit gule sundhedskort. Hvis du ikke har
gult sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller legitimationskort).

Sådan foregår testen
På prøvestedet vil det sundhedsfaglige personale tage en prøve fra din hals med en
særlig vatpind.

Se svaret på din virustest
Du vil kunne se svaret på testen på sundhed.dk og i MinSundhed-appen. Den virustest, du har fået taget,
hedder SARS-CoV-2 (RNA), så det er det navn, du skal kigge efter. Der kan gå op til 72 timer (3 dage), fra du
har fået taget prøven, til du kan se svaret. Du skal bruge dit NemID til at logge på.
Hvis du ikke har et NemID, kan du kontakte din egen læge for at få svaret. Din læge kan også først se svaret
når det ligger på sundhed.dk.
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Se prøvesvar på sundhed.dk
Log ind på sundhed.dk, og tjek dine laboratoriesvar: sundhed.dk/info/laboratoriesvar
Se prøvesvar i MinSundhed-appen
Appen MinSundhed kan downloades i App Store eller på Google Play. Appen er udviklet af den fælles
offentlige sundhedsportal, sundhed.dk.
Hjælp til at finde svar
Hvis du har brug for hjælp til at finde svaret på din prøve, findes der en vejledning, du kan følge.
Find vejledningen her: sundhed.dk/info/proevesvar
Hvis du har brug for yderligere hjælp til at finde dit svar, kan du kontakte sundhed.dk:


Sundhed.dk’s support, info@sundhed.dk eller tlf. 44 22 20 80, mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl.
9.30-15

Forstå svaret på din virustest
Svaret på din virustest kan være positiv, negativ eller inkonklusiv. Se nedenfor, hvad de forskellige svar
betyder.
Hvis testen er positiv
Hvis der står ’påvist’ eller ’positiv’ i dit prøvesvar, betyder det, at du er smittet med ny coronavirus. Det
betyder, at du i en periode skal isolere dig fra andre, og du opfordres til at hjælpe med opsporing af andre,
som du eventuelt kan have smittet. I Sundhedsstyrelsens vejledning kan du bl.a. læse, hvordan og hvor
længe du skal isolere dig, og hvem der skal have at vide, at du er smittet.
Læs Sundhedsstyrelsens vejledning: sst.dk/test-positiv-coronavirus
Hvis testen er negativ
Hvis der står ’ikke påvist’ eller ’negativ’ i dit prøvesvar, betyder det med stor sandsynlighed, at du ikke er
smittet med ny coronavirus lige nu. Testen viser ikke, om du på et tidligere tidspunkt har haft ny
coronavirus/COVID-19. Det betyder, at du stadigvæk kan være i risiko for at få ny coronavirus/COVID-19,
hvis du bliver udsat for smitte. Derfor skal du fortsat være opmærksom på symptomer på ny
coronavirus/COVID-19 og kontakte din læge, hvis du får symptomer på et senere tidspunkt.
Hvis testen er inkonklusiv
Hvis der står ’inkonklusiv’ i dit prøvesvar, betyder det, at din virustest ikke har vist et klart svar, eller at
analysen er mislykket, og det kan derfor ikke konkluderes, om du har ny coronavirus/COVID-19.
Du får derfor mulighed for at booke en tid til en ny virustest. Muligheden for at booke en ny tid åbner 48
timer efter, at du kunne se svaret på sundhed.dk eller i MinSundhed-appen.
Book ny tid ved inkonklusivt svar: coronaprover.dk
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Hvis du ikke har et NemID, skal du bestille en ny tid til virustest på telefonen. Se telefonnumre:
coronaprover.dk
Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Uanset hvad testen viser, anbefales det at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Læs Sundhedsstyrelsens
retningslinjer og gode råd om ny coronavirus/COVID-19: sst.dk/corona/FAQ
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