Vi søker deltakere til utprøving av hurtigtest for korona på
Aker teststasjon
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune skal prøve ut hurtigtester for
koronaviruset på Aker teststasjon. Målet er å finne ut om hurtigtester er like pålitelige når det
gjelder å påvise koronavirus som de laboratorietestene vi bruker i dag.
Alle som blir testet på Aker teststasjon, vil få tilbud om en hurtigtest i tillegg til den vanlige testen.
Det er frivillig å delta.
Kunnskapen vi får skal vi bruke til å vurdere om hurtigtester kan være et godt alternativ til
standardtesten som må sendes til laboratorium for analyse.
Hvis hurtigtestene viser seg å være pålitelige, kan de bli viktige for å få bedre kontroll på pandemien.
Ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd av korona, kan vi raskt få svar på hvem som er smittet og
sette i gang smittesporing og smitteverntiltak.

Slik fungerer hurtigtesten
Hurtigtest er en test som i løpet av 15-20 minutter kan vise om det er virus i en prøve. Prøven blir
analysert på teststasjonen.

Hvem kan være med i pilotprosjektet
Alle som får time til å ta prøve på Aker teststasjon i uke 45, 46 og 47, og som er over 10 år, vil få
tilbud om å delta. Du samtykker til å delta når du er på teststasjonen.

Hva sier du ja til når du deltar i pilotprosjektet?
Hvis du ønsker å delta i prosjektet, vil du få tatt både en standard nese-hals prøve og en hurtigtest.
Prøven til hurtigtesten blir tatt i nesen. Prøven blir analysert på teststasjonen og du får svar innen 3
timer.
Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at testresultatet og helseopplysninger om deg blir
brukt i vurderingen av pilotprosjektet. Du vil få utdelt samtykkeskjema på teststasjonen.

Hvis du har en positiv test, vil du få svar innen 3 timer
Hvis resultatet av hurtigtesten er positivt, vil du bli ringt opp fra teststasjonen. Et positivt resultat
betyr at det er en forsterket mistanke om at du er smittet med covid-19. Endelig og sikkert svar får
du når svaret på den vanlige prøven er klart etter ca. 1 døgn. Dersom hurtigtesten er positiv, vil du få
informasjon om hva du skal gjøre videre.
Hvis du ikke hører noe fra teststasjonen innen 3 timer, er hurtigtesten din negativ. Du må likevel
vente på svaret fra den vanlige prøven før du vet sikkert om du er smittet med koronaviruset eller
ikke.

