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Information om antigentester (snabbtester) för
hemmabruk
Antigentester
Antigentester för hemmabruk säljs idag bland annat på apotek. Region
Västernorrland rekommenderar PCR-tester för påvisande av sjukdom och vid
smittspårning, vilket är överensstämmande med Folkhälsomyndighetens
vägledning. Antigentester i form av självtester har sämre känslighet och
träffsäkerhet och är inte tillräckligt tillförlitliga i dessa situationer.
Alla som har symtom som kan tyda på covid-19 ska ta ett PCR-test. Det gäller
även den som har uppmanats att provta sig för covid-19, exempelvis i samband
med smittspårning eller efter inresa från utlandet. PCR-test ger säkrare svar än
antigentest och om svaret är positivt kan smittspårning starta direkt.

Antigentest hemma
Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas brett och
fånga upp en del personer som har covid-19 innan de fått symtom. Nackdelen är
att antigentester inte är lika känsliga som PCR-tester. Det gör att provsvaret kan
vara negativt trots att personen har en covid-19-infektion som smittar.
Antigentester är inte lika träffsäkra som PCR-tester. Det gör att provsvaret kan
visa positivt trots att personen inte har covid-19. Självtesterna är dessutom helt
beroende av att man genomför provtagningen på rätt sätt och det faktum att
personen läser av provet själv kan bidra till fel provresultat.

Antigentest inom vården
Antigentester används inom vården för symtomfria patienter som läggs in på
sjukhus. De testerna utförs och tolkas av vårdpersonal, men inte heller då är
testmetoden lika tillförlitlig som PCR-test.

PCR-test
PCR-tester är känsligare än antigentester och ger utslag även vid låga halter av
virus. Egenprovtagning, när man tar prov från näsa, svalg och saliv, har god
överensstämmelse med de PCR-test som tas i vården. Testerna analyseras på ett
laboratorium med en kvalitetssäkrad och validerad metod, med krav på hög
träffsäkerhet och känslighet, vilket minskar risken för ett felaktigt provsvar.

Smittskyddsläkaren 2021-10-13

Berätta gärna detta för kunder som köper antigentester
Om du har symtom
Stanna hemma och boka snarast tid för PCR-test. Antigentester ska INTE
användas av personer med symtom på covid-19. PCR-tester ger ett tillförlitligt
svar som du kan lita på, även vid egenprovtagning. Om svaret är positivt kan
smittspårning börja direkt.
Om du uppmanats att provta dig i samband med smittspårning
Följ de rekommendationer du fått och beställ tid för PCR-test. Antigentester ska
INTE användas av personer som uppmanats provta sig, exempelvis i samband
med smittspårning eller efter resa.
Om du ändå använder ett antigentest
Var medveten om att ett negativt antigentest inte utesluter att du har covid-19.
Om du har symtom ska du boka tid för ett PCR-test och fortsätta följa de
rekommendationer och råd som finns.
Om du inte hade symtom vid provtillfället men får det senare måste du snarast
boka tid för ett PCR-test.
Är provsvaret positivt är det du själv som ansvarar för att skydda andra mot
smitta genom att isolera dig. Du ska utan dröjsmål ta ett PCR-test via Region
Västernorrland.
Det är först när du fått ett positivt provsvar på ett PCR-test som du blir kontaktad
av smittspårare och smittspårning av dina hushålls- och närkontakter kan ske.
PCR-testets resultat dokumenteras dessutom i din journal.

Läs mer
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (för vårdgivare),
folkhalsomyndigheten.se
Antigentest kan visa om du har covid-19 (för allmänheten),
folkhalsomyndigheten.se
Om antigentester på webbplatsen 1177.se (under rubriken Provsvar covid-19)

Texten är anpassad från Region Värmland.

