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Klar til arbejdet 

Du skal bære arbejdsdragt og mundbind under 

superviseret selvtest 

 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfektion af bordet 

Bordet desinficeres med engangsserviet 

Start ved bordkanten  

Tør af i cirkler - slut på midten af bordet 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

 

Find papholdere frem 

Med rene hænder  

Find papholder frem til det hold der er på vej 

Fold papholderne 

 

 

Find en kasse med testkit frem 

Med rene hænder 

Luk kassen op 

Gem kassen den skal bruges til opbevaring af de dele, 

der ikke skal anvendes til denne test 

Læg alle dele frem på det rene bord 

Indlægssedlen kan altid genfindes i actioncardet 
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Find prøverør frem 

Med rene hænder 

Sæt et prøverør i hver papholder 

Hæld overskydende prøverør ned i kassen med testkit 

til senere brug 

 

 

 

Find pipettelåg frem 

Med rene hænder  

Sæt et pipettelåg i hver papholder 

Læg overskydende pipettelåg i posen 

Læg posen tilbage i kassen 

 

Gør vatpindene klar 

Med rene hænder 

Placer en vatpind ved hver papholder 

Læg overskydende vatpinde i posen 

Læg posen tilbage i kassen 

 

 

                 Gør analysebrikker klar 

               Med rene hænder                  

               Læg en analysebrik ved hver papholder 

                     Lad overskydende analysebrikker ligge i kassen 
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Gør klar til analysevæske 

Sprit hænder – 30 sekunder 

Tag handsker på 

 

 

Find analysevæsken frem 

Tag en flaske i brug af gangen 

Skru låget af 

Smid låget ud – væsken kan ikke holde sig efter anbrud  

 

 

              Hæld analysevæske i prøverørene 

                    Dryp 10 dråber i hvert prøverør 

                

                

 

 

 

Tag hanskerne af 

Smid dem i skraldespanden 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

 

 

 

Så er du klar til registrering og udlevering       
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Klar til registrering og udlevering 

Du skal bære arbejdsdragt og mundbind under 

superviseret selvtest 

 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

Kald testpersonerne op en ad gangen og registrer i SEI 

 

Testpersonerne skal bære mundbind under registrering 

og test 

 

Testpersonen tager et helt sæt med og går hen til sin anviste plads 

På pladsen ligger lagt et blankt stykke papir til parkering af testen – alternativt kan dette udleveres 

Testpersonen skal selv have en kuglepen med 

Testpersonerne udfører testen under din supervision       

Selve testen 
• Testpersonen pakker analysebrikken ud og lægger den på papiret på bordet 
• Testperson må tage mundbindet halvt af, så næsen er blottet 
• Testpersonen gennemfører selv podningen mens testmedarbejdere instruerer trin for trin 
• Vatpinden føres forsigtigt 2 cm ind i det ene næsebor, parallelt med ganen (ikke opad) mod 

svælget, indtil der mærkes let modstand. Anvend ikke tryk 
• Drej forsigtigt podepinden rundt 4 gange i ca. 15 sek. Gentages i det andet næsebor med 

samme vatpind. 
• Herefter trækkes vatpinden langsomt ud igen og sættes ned i prøverøret. Roter vatpinden 10 

gange i prøverøret mens der klemmes om røret så væsken kommer godt ind i vatpinden. 
 
Analyse af testen 

• Vatpinden trækkes op af prøverøret med let modstand, så mest mulig væske bliver i prøverøret. 
• Parker den brugte vatpind i papholderen med den våde ende nedad 
• Sæt pipettelåg på prøverøret 
• Dryp 3 dråber fra prøverøret på analysebrikken 
• På papiret noteres initialer, tidspunkt for podning samt tidspunkt for aflæsning 
• Testpersonen tager mundbind på og går mod udgangen 
• Testpersonen spritter hænder ved udgangen fra lokalet og kan fjerne mundbindet når de 

kommer ud på gangen 
 
Aflæsning af testresultat 

• Testresultat aflæses tidligst 15 minutter efter podning og ikke senere end 20 minutter efter 
• Testresultatet registreres i SEI 
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Aflæsning af testsvar 

Du skal have handsker på mens du aflæser testsvar og rydder op 

Testmedarbejderen går rundt til hvert enkelt bord for at tjekke testsvar og 

dokumenterer i SEI 

 

 

 

 

Oprydning og rengøring 

Smid testmateriale og analysebrik ud 

 

Rengør bordet med spritserviet  

 

 

 

Tag hanskerne af 

Smid dem i skraldespanden 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

 

 

 

Så er du færdig       

 

 

 

 

 

 


