Anbefalte selvtester. Versjon 2.3, oppdatert 17.02.2022
Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) har laget en oversikt over
selvtester for SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker Covid-19) som vi har funnet på markedet i
Norge. Denne oversikten tar kun for seg selvtester ment for prøvetaking fra fremre del av nesen.
En anbefaling baseres på at vi har funnet tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig
dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig.
Når det ikke er mulig å vurdere en test, skyldes det at vi ikke har klart å finne uavhengig
dokumentasjon. Det betyr ikke nødvendigvis at slik dokumentasjon ikke fins, og anbefalingene vil
derfor oppdateres hvis ny informasjon tilkommer.

Navn på test (Produsent)

Dokumentasjon
Kliniske
Labstudier
forsøk

Vurdering

Ja1,2,4
Ja1,2,4,5

Ja5
Ja5

Anbefales
Anbefales

Ja1,2,4
Ja1,3,4
Ja2,4
Ja2
Ja1,6
Ja1,4
Ja1,2

Ja5
Ja1
Ja1
Ja1,5
Ja1,5
Ja1
Ja1

Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales

Ja1,2
Ja1,2,7
Ikke funnet

Ja1
Ja1,5

New Gene COVID-19 Antigen-Testkit (New Gene Bioengineering Co., Ltd.)

Ikke funnet

Ja1

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Getein Biotech Inc.)

Ikke funnet

Ja1,5

COVIFIND COVID-19 Antigen Self Test (Meril Diagnostics Pvt. Ltd.)

Ikke funnet

V-Chek SARS CoV-2 Rapid Antigen Test (SGA Ltd)

Ikke funnet

Ikke
funnet
Ja1

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Beijing Lepu Medical Technology Co.,
Ltd.)

Ikke funnet

Ja1,4

Anbefales
Anbefales
Ikke mulig å
vurdere
Ikke mulig å
vurdere
Ikke mulig å
vurdere
Ikke mulig å
vurdere
Ikke mulig å
vurdere
Ikke mulig å
vurdere

Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott)
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test/SARS-CoV-2 Rapid Antigen Self Test
(Roche/SD biosensor)
Standard Q COVID-19 Ag test (SD biosensor)
Clinitest Rapid Antigen Test (Siemens)
NADAL COVID-19 Antigen Hurtigtest (Nal von Minden)
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (ACON Biotech Co., Ltd.)
Biosynex COVID-19 Ag BSS (Biosynex Swiss S.A.)
Healgen Hurtig COVID-19 Antigen Selvtest (Healgen Scientific LLC.)
Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigentest (Beijing Hotgen BioTech Co.,
Ltd.)
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd)
OnSite COVID-19 Ag Rapid Test (CTK Biotech Inc.)
Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (Xiamen Boson Biotech Co. Ltd.)

Hvis du finner andre selvtester enn disse, send gjerne bilde av pakken til noklus@noklus.no, så vil
vi vurdere den også!

Litt mer om vurderingene
Det fins per i dag få studier utført med selvtester, og det meste av dokumentasjonen vi har
vurdert, baserer seg derfor på studier blant helsepersonell. For at Noklus skal anbefale en test, må
vi ha dokumentasjon fra studier utført med prøvetaking hos mennesker, og ikke bare rene
laboratorieforsøk. Dokumentasjonen må dessuten være uavhengig av produsent/leverandør og
gjennomført i en befolkningsgruppe som er relevant for testens bruk i Norge. Der vi ikke har
funnet slik dokumentasjon, har vi etterspurt den fra leverandørene når det har vært mulig. Vi leter
også etter dokumentasjon på hvor god testen er til å fange opp nye varianter av viruset, og/eller
om produsenten har et system for å undersøke dette.
Foreløpig fins det lite dokumentasjon for spyttester, og vi har derfor prioritert å vurdere tester
beregnet for prøvetaking fra fremre del av nesen så langt.
Studiene er utført i forskjellige befolkningsgrupper og i forskjellige situasjoner, og det kan derfor
være vanskelig å sammenligne testenes prestasjoner direkte. Vi har ikke forsøkt å rangere testene
innbyrdes.
Vi vil fortløpende oppdatere oversikten over anbefalte selvtester.
Husk til slutt
Hurtigtester/selvtester er generelt mer pålitelige hvis man har symptomer enn hvis man er
symptomfri, men de er dårligere til å påvise smitte enn PCR. Det betyr at man kan være smittet
selv om man får et negativt resultat. Hvis man får et positivt resultat, er det stor sannsynlighet for
at man er smittet.
Se Helsedirektoratet for mer informasjon om mulighet for selvregistrering av positive selvtester,
og i hvilke tilfeller en positiv hurtigtest bør bekreftes med PCR.
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