Information om test for ny coronavirus/COVID-19
– antistoftest ved blodprøve
Denne information er til dig, der skal testes for, om du tidligere har været smittet med ny coronavirus.
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 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 blodprøve i din albuebøjning.

Se svaret på din antistoftest
Du vil kunne se svaret på testen på sundhed.dk og i MinSundhed-appen. Der kan gå op til 72 timer (3 dage),
fra du har fået taget prøven, til du kan se svaret. Hvis du har fået taget testen en fredag eller lørdag, kan
der gå op til 4 dage, 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 vejledning 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 antistoftest
Antistoffer er en del af kroppens immunforsvar mod infektioner. Når man bliver smittet med ny
coronavirus, begynder kroppens immunsystem at danne antistoffer inden for ca. en uge, og 10 dage efter
smitten vil man kunne måle antistofferne i blodet.
En antistoftest er altid forbundet med en vis usikkerhed. I nogle få tilfælde (under 1 ud af 100) kan testen
være positiv, uden at man faktisk har været smittet. For nogle vil testen være negativ, selvom de har været
syge – det kan være, at det er for tidligt i forløbet, og de endnu ikke har dannet antistoffer, eller at de ikke
danner nok antistoffer til, at det kan måles.
For den enkelte skal svaret derfor altid sammenholdes med andre oplysninger, som fx om man har haft
symptomer på sygdom. Uanset hvad din prøve viser, anbefaler vi, at du fortsat udviser omtanke og følger
sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så du undgår selv at blive smittet eller smitte andre.
Se nedenfor, hvad de forskellige svar betyder.
Hvis testen er positiv
Hvis din test er positiv, betyder det, at du højst sandsynligt har været smittet med ny coronavirus og har
dannet antistoffer mod virus. Præcist hvor længe og hvor godt antistofferne beskytter mod at blive smittet
igen, ved vi ikke endnu, da ny coronavirus/COVID-19 er en ny sygdom. Med den viden, vi har om ny
coronavirus og om antistoffers beskyttende effekt generelt, forventer vi, at du lige nu er beskyttet mod
sygdommen.
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Hvis testen er negativ
Hvis din test er negativ, kan det enten betyde, at du ikke har været smittet med ny coronavirus, eller at du
har været smittet, men ikke har nået at danne antistoffer endnu:



Hvis du har været helt rask i de sidste 14 dage
Så er det mest sandsynligt, at du ikke har været smittet.
Hvis du lige har været syg
Så kan det være, at du har været smittet, men at kroppen endnu ikke har dannet antistoffer.

Hvis testen er inkonklusiv
Hvis din test er inkonklusiv, betyder det, at analysen af din blodprøve ikke har givet et klart svar, eller at
analysen er mislykket. Du skal derfor have lavet en ny test.
Hvis du er blevet testet på en af sygehusenes testklinikker, skal du kontakte den, der har henvist dig til test,
fx din læge eller din arbejdsgiver, for at få en henvisning til ny test.
Hvis du er blevet testet på en af de nationale teststationer, Testcenter Danmark, skal du selv bestille en ny
tid på coronaprover.dk. Det kan du tidligst gøre 48 timer efter, at dit testsvar er tilgængeligt på sundhed.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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