
 

 
 

 

Information om kviktest 
 
Det er frivilligt at lade sig teste 
Det er helt frivilligt at lade sig teste, men Regeringen har givet en kraftig opfordring til, at man løbende lader 
sig teste. 

Hvem bør IKKE lade sig teste? 
Der er helt særlige situationer, hvor en næsepodning IKKE anbefales: 

• Tendens til næseblødning 
• Sygdomme i næsesvælget 
• Ved nyligt brækket næse/efter næseoperation 
• Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen 

Her anbefales i stedet, at man løbende lader sig teste med en halspodning ved at booke tid på www.co-
ronaprover.dk. 

Hvis du har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 12 uger, bør du ikke lade dig teste løbende, 
da du kan blive ved med at teste positiv i op til 12 uger efter første positive test. 

Mulige bivirkninger ved næsepodning 
Der er meget få og som oftest forbigående bivirkninger forbundet med næsepodning. Det kan være: 

• Kortvarigt ubehag 
• Generende fornemmelse i næsen eller svælget 
• Hoste 
• Nysen 
• Kløe lokal i næse og svælg 

Hvordan får jeg svar på testen? 
Såfremt testen er positiv, vil du blive kontaktet direkte af skolen med nærmere information. Hvis testen er 
negativ, hører du ikke noget. 

Deling af testsvar 
Ifølge de nationale retningslinjer vil testsvar blive delt med Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum 
Institut og Sundhedsdatastyrelsen. 

Særligt for elever: Hvis testen er positiv, vil skolen få besked for at kunne hjælpe dig med det videre for-
løb. 

Samtykke til test 
• For personer over 18 år gælder, at personen selv skal give samtykke til test. 
• For personer mellem 15 og 18 år gælder, at den unge selv kan give samtykke til at lade sig teste. 

Bopælsforældre/værge skal informeres om, at test tilbydes i skoletiden. 
• For personer under 15 år gælder, at bopælsforældre/værge kan give samtykke til test. 

http://www.coronaprover.dk/
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