
Smittspårning för covid-19

Gurgelprov för skolelever
Läs igenom hela instruktionen innan du börjar!

Provtagningen består av 3 moment 

         1. Registrera provet              2. Ta provet       3. Packa och lämna in provet       

Provtagningskitet innehåller:  
1 provrör 
1 sugrör 
2 ampuller med koksaltlösning
1 liten ziplockpåse
1 instruktion

3. Packa och lämna in provet  
 

• Tvätta händerna med tvål och vatten i 30 sekunder. 

• Lägg ner provröret i den lilla ziplockpåsen och stäng påsen. 
 
LÄMNA IN PROVET:  
För dig som har tagit prov måndag-torsdag eller söndag

• Förvara provet i kylen. 
Nästa skoldag tar du med och lämnar ditt prov på anvisad plats i skolan.  
 
För dig som har tagit prov på fredag eller lördag 

• Beställ för upphämtning via epost covidtest@samtrans.se. Maila senast kl 21 på 
fredag respektive lördag för upphämtning nästa dag.

 Information som du behöver ta med i beställningsmailet:
  Namn
  Gatuadress 
  Postnummer och Postort 
  Telefonnummer 
  Ev portkod

• Förvara provet i kylen till dess att budet hämtar upp provet. 

• Du måste vara hemma när provet hämtas upp. 

• Lägg ditt packade prov i lådan som budet ställer utanför din dörr vid 

angiven tid.

Provsvar 
Har du registrerat numret för ditt provtagningskit på 1177.se enligt punkt 1?  

Det är viktigt och behövs för att du ska få ditt provsvar!

När provsvaret är klart kommer ett meddelande till din inkorg på 1177.se som du kan läsa i 
inloggat läge. Som vårdnadshavare för barn under 13 år 
behöver du gå in i ombudsläge för att se provsvar.

Om du har angett ditt mobilnummer eller e-postadress under inställningar och bockat i rutan 
för aviseringar får du även ett sms eller e-post när provet är klart. Vårdnadshavare för barn 
under 13 år måste göra detta i ombudsläge för att få aviseringar.

På 1177.se hittar du bl a frågor och svar om egenprovtagning samt kontaktuppgifter till  
supportorganisationer om du har ytterligare frågor.

Version  1.0  21-12-02 
Karolinska Universitetslaboratoriet har ett samordnade uppdrag för provtagning och analys 
av covid-19 i Region Stockholm 

      
Registrera ditt provtagningskitnummer med QR-koden: 

Instructions in other languages 
www.1177.se/en/Stockholm/otherlanguages 

Saknar du BankID eller Freja eID plus?  
Då beställer du ett vanligt hemtest genom att ringa tel: 08-428 429 30 eller 

beställ tid för provtagning på din vårdcentral. 
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2. Ta provet 
 
 Gör så här:

 Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar provtagningen. 

Samla det överblivna materialet; sugrör, ampuller och öppnade förpackning-
ar och släng i hushållssopor (brännbart restavfall). Spara instruktionen.

1. Registrera provet 
Om du inte kan registrerar provtagningskitet på 1177.se för att du saknar  
e-legitimation kan du beställa tid för provtagning på din vårdcentral eller ringa och 
boka ett vanligt hemtest på telefon 08-428 429 30. 
För dig som ska registrera prov åt barn under 13 år 
Barn under 13 år måste ha en vårdnadshavares hjälp med att registrera provet.  

     

      

           

• Skriv in de 16 siffror som står under QR-koden på etiketten i rutan för  
provtagningskitnummer. Etiketten finns på framsidan av instruktionen. 

• Kontrollera att du har knappat in rätt siffror och slutför beställningen. 

För dig som är 13 år eller äldre

 
 
 
 
 

1. Vrid toppen av båda vätskeampullerna  
 med koksaltlösningen.
 Tryck ut all koksaltlösning direkt i  
 munnen. 

2. Skölj runt koksaltlösningen i  
 munnen i 10 sekunder.

3. Luta huvudet bakåt och gurgla 
 i 10 sekunder.

4. Spotta ut vätskan genom sugröret  
 till provröret.
 Skruva på korken på röret ordentligt.

Läs av QR-koden på 
framsidan av 
instruktionen och följ 
länken till 1177.se

eller gå till pep.1177.se/testkit

Logga in på 1177.se med 
e-legitimation.   
Kontrollera att de 16 siffrorna 
stämmer med QR-koden
alternativ skriv in dem själv i rutan 
för provtagningskitnummer.

Slutför registreringen.

 

1. Logga in på 1177.se 

2. Välj det barn som ska provtas  
     under Agera ombud

3. Välj Beställ provtagning och se svar 
     under Egen provhantering

4. Välj Ny beställning

5. Välj Registrera provtagningskit
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