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PCR-test, Covid-19 

Många länder och resebolag kräver idag att resenär visar intyg på smittfrihet baserat 
på negativt PCR-test. PCR-test används annars för att visa pågående Covid-19-
infektion. 

För att genomföra PCR-test via Tjugonde behöver du vara helt symptomfri, du får 
inte haft symtom på luftvägsinfektion de senaste två dygnen före provtagning.  

Testet 
Covid-19 PCR-test visar om du har viruset SARS-CoV-2 i kroppen när du tar provet. 
Testet skickas till externt laboratorium  för analys. Testet är CE märkt och 
testlaboratoriet är ackrediterat av Swedac enligt ISO 15189. 
 
Provtagning  
Provtagning sker av legitimerad sjuksköterska och proceduren tar ca 5 minuter/test. 
Före provtagning får provlämnare svara på ett par frågor om hälsan. Provet tas från 
näsan med en provpinne (tops). Tjugonde testar enbart individer utan symtom. 
 
Provsvar  
Resultatet lämnas skriftligt så fort vi fått analysresultat från laboratoriet, det tar 
vanligen 48 timmar. Vid provtagning före kl 12 levereras provsvar påföljande dag.  
 
Vid negativt provsvar utfärdas reseintyg för PCR-test av läkare (Medical Certificate). 
 
Ett positivt provsvar räknas som påvisad Covid-19-infektion. Vid önskemål utfärdas 
läkarintyg för avbeställning via din reseförsäkring eller avbeställningsskydd. 
 



                      
 

 
 

Tjugonde vill lyfta fram att  
 

 du som provlämnare behöver ta med ditt pass till provtagningen om du ska 
resa, detta eftersom intyget kopplas till ditt passnummer. 
 

 du som provlämnare ansvarar själv för att undersöka vilken typ av test som 
krävs för resedestinationen. 

 
 eventuella förseningar hos laboratoriet kan påverka våra svarstider. 

 
 resultatet inte ersätter de rekommendationer och skyddsåtgärder som 

tillämpas för att minska risken för Covid-19-smitta, varken på arbetsplats eller 
för individen i samhället i stort. Dvs rekommendationer som att hålla avstånd, 
tvätta händerna och att stanna hemma vid symtom på infektion gäller.  

 
 
Kontakt och bokning av test  

Tjugonde växel, tel 040-25 05 50 

Åsa Roxendal, företagssköterska, asa.roxendal@tjugonde.se 

 
 

Kostnad 

PCR-test/person 1 690 kr  

PCR-test med reseintyg (Medical Certificate)  

respektive intyg för avbeställning av resa 1 990 kr 
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