
Covid-19 hurtigtest/selvtest – framgangsmåte 
Saltdal helsesenter, 25. november 2021 

 

Prøvetaking:  

Prøvetakning av fremre nese (benytt fortrinnsvis den tykke vattpinnen): 

1. Se litt opp. Stikk nesepenselen rolig inn i nesa så hele den absorberende delen kommer inn i nesen. Rett inn, ikke opp, minst 1-2 cm inn i nesen 
(kortere hos barn). 

2. Vri og dytt den forsiktig litt frem og tilbake langs innsiden av neseboret i 10 sekunder. 
3. Ta den rolig ut igjen. 
4. Repeter steg 1-3 i det andre neseboret med den samme pinnen hos ungdom/voksne. 
5. Plasser pinnen i prøverøret og knekk hvis knekkpunkt. 

Fremre neseprøve. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet. 

Spesielt om prøvetaking hos barn 

Barn kan oppleve prøvetaking som ubehagelig. Det anbefales derfor at fremre neseprøve eller svelgprøve benyttes (til PCR) i de fleste 
situasjoner da dette er enklere å gjennomføre og oppleves mindre ubehagelig.  
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/provetaking/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/provetaking/?term=&h=1#proevetaking-hos-barn


Ved prøvetaking av barn anbefales det at barnet sitter på fanget til en trygg voksen (for eksempel mor eller far). Barnet bør sitte med kroppen 
rett frem, slik at barnet sitter godt inntil den voksnes mage og bryst, og den voksne kan holde en fast hånd på pannen og den andre hånden 
over armene til barnet. Hos mindre barn kan man la foresatte utføre testingen av barn (under veiledning) hvis det er lettere å tolerere for barnet. 
Dersom prøvetagning skjer i bil, må den foresatte ta barnet ut av bilsetet og over i fanget. Avledning og trygging av barnet kan bidra til en 
enklere prøvetagningssituasjon. Det er viktig å sikre at barn ikke opplever at testingen innebærer tvang, eller på annet vis utføres på en måte 
som oppleves traumatisk for barnet. 
 

Avlesning 
a) Negativt testresultat: 

1 strek i testfeltet 

 

b) Positivt testresultat: 
2 streker i testfeltet (evt. 1 tydelig strek og 1 litt mindre tydelig strek) 

 

 

Dersom en hurtigtest er positiv, skal helsepersonell ta en ny test for undersøkelse med «PCR-test» som sendes til Nordlandssykehuset, Bodø 

 

 



 


