Forstå svaret på prøverne
A) virustesten
Svaret på virustesten kan være ’påvist’, ’ikke påvist’ eller ’inkonklusiv’.
Hvis testen er positiv
Hvis der står ’påvist’ i prøvesvaret, betyder det, at der er fundet viruspartikler ved podningen. Det betyder, at
man ved positiv prøve kan smitte andre. Man skal derfor isolere sig fra andre i forhold til gældende
retningslinjer, og man opfordres til at hjælpe med opsporing af personer, som man eventuelt kan have
smittet. I Sundhedsstyrelsens vejledning kan I bl.a. læse hvordan og hvor længe, man skal isolere sig, og
hvem der skal have at vide, at man er smittet.
Læs Sundhedsstyrelsens vejledning: sst.dk/test-positiv-coronavirus
Hvis testen er negativ
Hvis der står ’ikke påvist’ i prøvesvaret, betyder det, at man på tidspunktet for prøvetagningen ikke var
smittet med ny coronavirus. Testen viser ikke, om man på et tidligere tidspunkt har haft ny
coronavirus/COVID-19.
Hvis man ikke tidligere har været smittet er man derfor stadigvæk i risiko for at blive smittet med ny
coronavirus. Derfor skal man fortsat være opmærksom på ens adfærd og på symptomer på COVID-19. Det
anbefales at man kontakter sin læge, hvis man får symptomer på et senere tidspunkt.
Hvis testen er inkonklusiv
Hvis der står ’inkonklusiv’ i prøvesvaret, betyder det, at virustesten ikke har vist et klart svar, eller at analysen
er mislykket, og det kan ikke konkluderes, om man har ny coronavirus/COVID-19 eller ej. Man opfordres
derfor til at få taget en ny virustest.
Man kan booke ny tid til på: coronaprover.dk, hvor man ved booking skal vælge ’Virustest- borger’.
Hvis du/I ikke har NemId eller ved tidsbestilling til unge under 18 år, kan der bestilles ny tid til virustest ved
kontakt på telefonnumre nævnt ovenfor i afsnittet ’Bestilling af tid over telefonen’

B) antistoftest
Denne undersøgelse har til formål at måle den overordnede smitte i befolkningen. For den enkelte vil svaret
på en antistoftest være forbundet med en vis usikkerhed. I nogle få tilfælde (under 1 ud af 100) kan den
anvendte test være positiv, uden at den testede 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.
Uanset hvad prøven viser, anbefaler vi derfor, at man fortsat udviser omtanke og følger
sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så man undgår selv at blive smittet eller smitte andre.
Se nedenfor om de forskellige svarmuligheder:

Hvis testen er positiv
Hvis testen er positiv, betyder det, at man højst sandsynligt har været smittet med ny coronavirus/COVID-19
og har dannet antistoffer mod virus. Præcis 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 man er beskyttet mod sygdommen
nu og nogle måneder frem.
Hvis testen er negativ
Hvis testen er negativ, kan det enten betyde, at man ikke har været smittet med ny coronavirus/COVID-19,
eller at man har været smittet, men ikke har nået at danne antistoffer endnu, eller at antistofniveauet er for
lavt til, at det kan måles med testen:
-

Hvis man har været helt rask i de sidste 14 dage
Så er det mest sandsynligt, at man ikke har været smittet.

-

Hvis man lige har været syg
Så kan det være, at man har været smittet, men at kroppen endnu ikke har dannet antistoffer.

Hvis testen er inkonklusiv
Hvis testen er inkonklusiv, betyder det, at analysen af blodprøven ikke har givet et klart svar, eller at
analysen er mislykket. Man får derfor mulighed for at booke en tid til en ny antistoftest. Muligheden for at
booke en ny tid åbner 48 timer efter, at man har fået svaret fra ens egen læge, eller svaret har været
tilgængelig på sundhed.dk eller i MinSundhed-appen.
Man kan booke ny tid til på: coronaprover.dk hvor man ved booking skal vælge ’Antistoftest- borger’.
Hvis du/I ikke har NemId, eller ved tidsbestilling til unge under 18 år, kan der bestilles ny tid til antistoftest
ved kontakt på telefonnumre nævnt ovenfor i afsnittet ’Bestilling af tid over telefonen’

Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Uanset hvad testene viser, anbefales det at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Læs
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og gode råd om ny coronavirus/COVID-19: sst.dk/corona/FAQ

