
Egenprovtagning 
-vid misstanke om covid-19

Börja med att läsa igenom hela instruktionen!
Det är viktigt att du utför alla moment i 

instruktionen

Provsvar
Du får ett meddelande när provsvaret är klart.  
Provsvaret finns också i din inkorg när du loggar in på 1177.se.  

Instuctions in other languages  
Read more about testing for Covid-19 at 1177.se or scan the QR code for 
instructions in other languages. 

Egenprovtagningen består av 3 moment

1. Registrera provet          2. Ta provet          3. Packa provet  

Provtagningskitet innehåller: 
1 provpinne

1 provrör   
1 skruvkork

En ampull med koksaltlösning
1 ziplockpåse med absorberande material som provkitet är packat i.

En instruktion

Dessutom behöver du: 
Ren tallrik, mugg eller glas

3. Packa provet 

• Tvätta händerna med tvål och vatten i 30 sekunder 

• Placera provet i ziplockpåsen med absorberande  
material.  

• Förslut ziplockpåsen genom att avlägsna skyddet för  
tejpremsan, vik över och tejpa igen påsen 

• Förvara provet i kyl till dess att budet hämtar provet.  
Budet meddelar när provet hämtas upp.  

• Ställ ytterförpackningen utanför dörren vid angiven tid   
och tänk på att hålla social distans och inte kontakta  
budet!
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1. Registrera ditt prov 
Registrera ditt prov på direkttest.se med valfri enhet (t ex mobil 
eller dator) 
 
Starta din registrering, två alternativ: 
 Alternativ 1: 

• Öppna webbläsaren och gå till direkttest.se 

• Välj ”Registrera prov” och fyll i det tiosiffriga numret som står på 
provtagningsmaterialet. 
 
Alternativ 2: 

• Scanna QR-koden på provtagningsmaterialet med din  
mobilkamera. 

Registrera dina uppgifter:  

• Fyll i alla uppgifter och klicka ”Fortsätt” 
 

• Slutför registreringen genom BankID-legitimering på mobil eller 
dator.  
 

• När legitimeringen är klar går du tillbaka till webbläsarfönstret 
 

• ”Ditt prov är nu registrerat” visas efter några sekunder.  
 

• Gå vidare till Del 2 i instruktionen, ”Ta provet från svalg, näsa 
och saliv”

2. Ta provet från svalg, näsa och saliv

• Tvätta händerna med tvål och vatten minst 30 sekunder innan 
provtagning. 

• Ta fram provröret, provpinnen och en tallrik, mugg eller glas 

• Stå framför spegel med god belysning när du tar provet i  
svalget. 

Svalg: För in provpinnen i svalget och skrapa  
bakre svalgväggen med provpinnen  
så länge du kan, cirka 5 sekunder räcker.
 
 
Näsa: Stoppa försiktigt in provpinnen rakt in  
i näsborren (ej uppåt) så långt in som du kan.  
Snurra pinnen i cirka 10 sekunder i näsan.
 
 
Saliv: Samla saliv i munnen och  
spotta på tallriken, muggen eller i glaset 
Doppa samma pinne i saliven  
så att den blir ordentligt fuktig.
Låt pinnen ligga kvar på tallriken, muggen  
eller i glaset.

Ta ampullen med koksaltlösning och öppna den genom att  
vrida av toppen.Töm koksaltlösningen i det tomma provröret. 
 
Efter provtagningen
• Stoppa pinnen i provröret och snurra pinnen kraftigt i vätskan 

15-20 sekunder. 
• Ta ur och kasta provpinnen
• Skruva på skruvkorken 

              


