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Smitteopsporing i skoler 

Ved fund af elever eller medarbejdere, der er smittede med COVID-19, bør skolelederen være behjælpelig 

med at opspore nære kontakter blandt øvrige elever og medarbejdere, men ikke private kontakter fx 

fodboldhold. 

ELEV testet positiv 

 

 

 

Hvornår skal der smitteopspores fra? 

Eleven er testet positiv for COVID-19 og barnet har symptomer  

• 48 timer før barnets første symptomer  

• Eksempel: Barnet havde de første symptomer om onsdagen = du skal lave smitteopsporing for 

mandag og tirsdag 
 

Eleven er testet positiv for COVID-19, men barnet har IKKE symptomer 

• 48 timer før testtidspunktet 

• Eksempel: Barnet er testet om søndagen = du skal lave smitteopsporing for fredag og lørdag 

 

Hvem er nære kontakter? 

Du skal hjælpe med at opspore barnets nære kontakter i egen klasse og i de øvrige klasser 

Nære kontakter i skolen er: 

• Personer der har været i kontakt med den smittede inden for 1 meter i mere end 15 minutter  

• Eksempel på aktiviteter: Samtale eller gruppearbejde  

• Personer, den smittede har haft direkte fysisk kontakt med  

• Eksempel på aktiviteter: Kontaktsport, fælles leg i frikvarteret eller givet et knus 

• Personer, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med den smittede i en af 
nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:  

• Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb  

• Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse  

• Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.  
o Der bør luftes ud i 5-10 min/time samt før og efter mødet/undervisningen, hvis ikke der 

er ventilation i lokalet.  
Eksempel 

• I indskolingen vil det ofte være alle børnene og alle medarbejdere i klassen, der er nære 

kontakter. 

• Ved idræt, musik/fællessang m.v. vil det i alle klasser være de elever og medarbejdere, der har 

været indenfor 2 meter fra den smittede, der er nære kontakter. 

o Har undervisningen foregået på en måde, at man ikke med sikkerhed kan definere, hvem 

der har været indenfor de 2 meter og hvem der ikke har, vil det som oftest være hele 

klassen, der er nærkontakter i disse to fag. 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for elever der er nære kontakter: 

1. De elever, der udpeges som nære kontakter sendes hjem fra skolen og forældrene kontaktes af 

medarbejder fra skolen 

2. Eleverne opfordres til test på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede. 

3. Ring 70200233 tast 2 for rådgivning og udlevering af ID nr. til bestilling af test og 

4. Ring til 3232 0511 for henvisning til test 

5. Test bestilles på www.coronaprover.dk  

6. Eleven må komme i skole igen, hvis testen på dag 4 er negativ. Det er stadig vigtigt, at barnet testes 

dag 6 

7. Hvis eleverne er under 12, kan de alternativt blive hjemme i 7 dage efter hjemsendelsen. 

 

http://www.coronaprover.dk/
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Plan for medarbejdere der er nære kontakter: 

1. De medarbejdere, der er udpeget som nære kontakter sendes hjem i selvisolation. 

2. Medarbejdere opfordres til test på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede. 

3. Ring 70200233 tast 2 for rådgivning og udlevering af ID nr. til bestilling af test og 

4. Ring til 32320511 for henvisning til test 

5. Test bestilles på www.coronaprover.dk  

6. Medarbejderen må komme på arbejde igen, hvis testen på dag 4 er negativ. Medarbejderen 

opfordres kraftigt til at gennemføre test igen på dag 6. 

Plan for medarbejdere, der ikke er nære kontakter: 

Medarbejder, der ikke defineres som nære kontakter, men som måske alligevel kan være smittet 

opfordres til 1 test, de må gå på arbejde, mens de venter på svar. 

 

 Plan for de øvrige elever i klassen 

1. De øvrige elever i den smittedes klasse, skal sendes hjem i selvisolation og opfordres til test hurtigst 

muligt 

2. Eleverne må komme igen efter én negativ test 

3. Hvis eleverne er undervist sammen i hele årgangen, kan det overvejes at sende alle til test én gang 

(vurderes, afhængigt af aktiviteten). 

 
Hvordan testes medarbejdere og elever, der har været bekræftet smittede? 

Hvis en tidligere smittet på ny udvikler symptomer på Covid-19, skal vedkommende betragtes som 

mistænkt smittet og der bør tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder test og isolation 

Hvis en tidligere smittet uden symptomer inden for 8 uger fra sidste positive testsvar udpeges som nær 

kontakt skal nærkontakt regimet ikke følges, da testen i de flest tilfælde vil være positiv pga. rest RNA. 

http://www.coronaprover.dk/
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MEDARBEJDER testet positiv 

 

 

 

Hvornår skal der smitteopspores fra? 

Medarbejderen er testet positiv for COVID-19 og har symptomer  

• 48 timer før medarbejderens første symptomer  

• Eksempel: Medarbejderen havde de første symptomer om onsdagen = du skal lave 

smitteopsporing for mandag og tirsdag 
 

Medarbejderen er testet positiv for COVID-19, men har IKKE symptomer 

• 48 timer før testtidspunktet 

• Eksempel: Medarbejderen er testet om søndagen = du skal lave smitteopsporing for fredag og 

lørdag 

 
Hvem er nære kontakter? 

Du skal hjælpe med at opspore medarbejderens nære kontakter i egen klasse og i de øvrige klasser 

Nære kontakter i skolen er: 

• Personer der har været i kontakt med den smittede inden for 1 meter i mere end 15 minutter  

• Eksempel på aktiviteter: Samtale, pause eller personalemøder, gruppearbejde  

 

• Personer, den smittede har haft direkte fysisk kontakt med  

• Eksempel på aktiviteter: Kontaktsport eller givet et knus 

• Personer, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med den smittede i en af 
nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:  

• Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb  

• Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse  

• Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning. 
o Der bør luftes ud i 5-10 min/time samt før og efter mødet/undervisningen, hvis ikke der 

er ventilation i lokalet.  
Eksempel 

• I indskolingen vil det ofte være alle børnene og alle medarbejdere i klassen, der er nære 

kontakter. 

• Ved idræt, musik/fællessang vil det være de elever og medarbejdere, der har været indenfor 2 

meter fra den smittede, der bliver nære kontakter. 

• I møder i lokaler uden ventilation vil det være alle medarbejdere, der har været indenfor 2 meter 

fra den smittede, der bliver nære kontakter. 

 

 Plan for elever, der er nære kontakter: 

1. De elever, der udpeges som nære kontakter sendes hjem i selvisolation og forældrene kontaktes af 

medarbejder fra skolen 

2. Eleverne opfordres til test på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede. 

3. Ring 70200233 tast 2 for rådgivning og udlevering af ID nr. til bestilling af test og 

4. Ring til 3232 0511 for henvisning til test 

5. Test bestilles på www.coronaprover.dk  

6. Eleven må komme i skole igen, hvis testen på dag 4 er negativ. Det er stadig vigtigt, at barnet testes 

dag 6 

7. Hvis eleverne er under 12, kan de alternativt blive hjemme i 7 dage efter sidste kontakt med den 

smittede. 

 

http://www.coronaprover.dk/
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Plan for medarbejdere, der er nære kontakter: 

1. De lærere, der er udpeget som nære kontakter sendes hjem i selvisolation. 

2. Medarbejdere opfordres til test på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede. 

3. Ring 70200233 tast 2 for rådgivning og udlevering af ID nr. til bestilling af test og 

4. Ring til 32320511 for henvisning til test 

5. Test bestilles på www.coronaprover.dk  

6. Medarbejderen må komme på arbejde igen, hvis testen på dag 4 er negativ. Medarbejderen 

opfordres kraftigt til at gennemføre test igen på dag 6. 

Plan for medarbejdere, der ikke er nære kontakter: 

Medarbejder på stuen, der ikke er nære kontakter, men som måske alligevel kan være smittet opfordres 

til 1 test, de må gå på arbejde mens de venter på svar. 

 

 Hvordan testes medarbejdere og elever, der har været bekræftet smittede? 

Hvis en tidligere smittet på ny udvikler symptomer på Covid-19, skal vedkommende betragtes som 

mistænkt smittet og der bør tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder test og isolation 

Hvis en tidligere smittet uden symptomer inden for 8 uger fra sidste positive testsvar udpeges som nær 

kontakt skal nærkontakt regimet ikke følges, da testen i de flest tilfælde vil være positiv pga. rest RNA. 

http://www.coronaprover.dk/
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Hvornår må medarbejder og elever vende tilbage til skolen? 

 
 

For mere viden 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-

dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejder eller elev med symptomer 

• Ved positivt testsvar må medarbejderen eller eleven komme tilbage 48 timer efter 
symptomophør. 

o Fordi man ikke længere er smitsom 48 timer efter symptomophør 

• Ved negativt testsvar må medarbejderen eller eleven komme tilbage, når de er raske 
 

                             

Medarbejder eller elev som er nær kontakt til en smittet, testes dag 4 og 6 efter de har været udsat for 

smitte 

• Medarbejderen eller eleven må komme tilbage, hvis testen på dag 4 er negativ, der skal fortsat 
testes på dag 6, men man skal ikke være i karantæne og vente på svar 

• Ved positivt svar på dag 4 eller 6, men ingen symptomer, må de komme tilbage 7 dage efter 
testtidspunkt. 

o Fordi de fleste får symptomer efter 5-7 dage efter de har været udsat for smitte 

• Ved positivt svar på test dag 4 eller 6 og symptomer, må de komme 48 timer efter symptom 
ophør 

o Fordi man ikke længere er smitsom 48 timer efter symptomophør 

 
 
Medarbejder eller elev der ikke er nær kontakt og som ikke har symptomer, men som fx findes positiv 

ved screening 

• Hvis medarbejderen eller eleven fortsat er symptomfri, må de komme tilbage 7 dage efter test 
tidspunkt 

o Fordi de fleste får symptomer efter 5-7 dage efter de har været udsat for smitte 

• Ved symptomer under hjemsendelsen, må de komme tilbage 48 timer efter symptomophør også 
selvom der ikke er gået 7 dage.  

o Fordi man ikke længere er smitsom 48 timer efter symptomophør 

 

Barn under 12 år som ikke testes 

• Må komme 7 dage efter hjemsendelsesdatoen. 
 
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
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Test af husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm

  
 

For mere viden 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-

arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12  

 
 
 
 
 
 
  

Rask minkbesætning 

Børn og medarbejdere, der bor sammen med en person, der arbejder på en minkfarm med rask 

minkbesætning, må komme i skoler/daginstitution. 

Hustandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil minkbesætning er slået ned, 

hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles. 

 

Smittet minkbesætning 

Børn og medarbejdere, der bor sammen med en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist 
smitte, anbefales ud fra et forsigtighedsprincip at blive hjemme indtil 14 dag efter den smittede 
besætningen er slået ned.  
Husstandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil 14 dage efter den smittede 
minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.  
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12
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Kviktest contra offentlig test i samfundssporet/vurderingsklinikker 
(PCRtest) 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at Kviktest kun bruges som et supplement til den kendt PCRtest og kun i helt 

særlige tilfælde.  

Kviktesten kan bruges til at finde ud af om man er positiv (dvs. smittet med COVID-19), den kan ikke afgøre 

om man er negativ (dvs. ikke smittet med COVID-19). Kviktesten kan dermed ikke bruges til at vurdere om 

man kan vende tilbage på arbejde eller skole, hvis man er syg, har været nærkontakt eller som en del af en 

screening. 

 

Privat PCR test contra offentlig test I samfundssporet 
Hvis resultatet af den private PCRtest registreres hos myndighederne således, at der kan foretages 

smitteopsporing af nære kontakter, kan testen benyttes  

 

For mere viden 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Antigentest-boer-ikke-bruges-hvis-du-har-symptomer-paa-COVID-19-

eller-er-naer-kontakt  
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