”Snabbtest” av covid-19 (Antigentest)
För att ställa diagnosen covid-19 krävs antingen ett PCR-test som påvisar att man har pågående
infektion med SARS-cov2 eller antikroppstest som visar att man har genomgått sådan infektion
för minst 3 veckor sedan.
Avestahälsan erbjuder nu utöver dessa två testmetoder även så kallat ”snabbtest” för covid-19.
Det är ett antigentest från topsprov från näshålan som är som känsligast precis före och vid
symtomdebut samt 5 dagarna med symtom. Testet ger svar på ca 15-20 minuter och används
idag flitigt inom bl a idrottsrörelsen, t ex SHL, för att testa spelare innan match samt numer
även för att regelbundet testa personal på äldreboenden i syfte att hitta eventuella smittade
innan de fått symtom.
Om antigentestet visar ett positivt resultat bör man även ta ett vanligt PCR-prov för att kunna
fastställa eller fria från covid-19 (bokas enklast via www.1177.se).
Om testet är negativt och man inte har några symtom är det osannolikt att man har pågående
covid-19-infektion. Dock kan inget test helt utesluta att man ändå bär på smitta som inte givit
symtom ännu. Vid osäkerhet rekommenderas nytt test efter ett 2-3 dagar.
Gällande riktlinjer avseende social distansering och hygienregler måste tillämpas oavsett
testsvar.
För utfärdande av så kallat ”reseintyg” krävs fortfarande negativt PCR-test men alltfler
gränskontroller godtar numer även uppvisad utskrift av aktuellt negativt snabbtest vilket vi
erbjuder som tillägg för 250 kr inkl moms (200 kr exkl moms).

Testet vi använder heter Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device och tillverkas av Abbott som är
en av världens största tillverkare av medicinska tester. Specificiteten är 99,4% (dvs mindre än 1
per 100 är felaktigt positiv) och sensitiviteten är 93,3 – 98,2%, dvs testet fångar 93-98 av 100
smittade personer.
OBS! Avestahälsan testar ENDAST symtomfria individer för att screena för covid-19 där man
misstänker att smitta utan symtom kan förekomma. Om man har SYMTOM skall man istället
provtas med PCR-test som bokas via ordinarie sjukvården (i Region Dalarna via www.1177.se).

Antal tester vid samma tillfälle Pris (exkl moms) Pris (inkl moms)
1-9
760 kr
950 kr
10 500 kr
625 kr
Priserna gäller vid provtagning på Avestahälsan. Vid önskemål om provtagning på arbetsplatsen
vänligen kontakta oss för prisuppgift. Stämplad provsvarsutskrift ej inkluderad.

Har du frågor eller önska boka testning, kontakta oss på 0226-800 70 eller fhv@avestahalsan.se
Välkommen!

