
#1.Mistanke om smitte med COVID-19 hos medarbejdere 
 

 

Anvendelsesområde Til brug for personaleledere  
 

Situation Tages i brug i situationer, hvor en medarbejder henvender sig med mistanke 
om smitte med COVID-19  
 

Formål Beskriver handlinger, der skal iværksættes for at bremse smittespredning 
med COVID-19 samt for kommunikation herom. 
 

Revideret  
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1. Lederen skal sikre, at medarbejdere der har mistanke om smitte eller symptomer på smitte 
ikke møder frem på arbejdspladsen.  
 
Er medarbejderen fremmødt, når symptomer opstår, sendes medarbejderen straks hjem. 

 

2. Oplys at medarbejderen skal kontakte egen læge eller testcenter for at lade sig teste for 
COVID-19 inde for det første døgn, blive hjemme til de har været symptomfri i 48 timer eller 
har modtaget negativt testsvar og melde tilbage med resultatet, når der foreligger et testsvar.  
 
Henvis til myndighedernes retningslinjer coronasmitte.dk 

 

3. Hvis der foreligger et negativt testsvar: Oplys at medarbejderen skal møde på arbejde eller 
melde sig syg hvis medarbejderen er syg med andet end Covid-19. Har medarbejderen været i 
nær kontakt med en bekræftet smittet, skal testen gentages efter 7 dage.  
 

4. Hvis der foreligger et positivt testresultat: Orienter kollegaer og overgå til # 2.  
 

  



#2. Bekræftet smitte med COVID-19 hos medarbejdere  
 

 

Anvendelsesområde Til brug for personaleledere  
 

Situation Tages i brug i situationer, hvor en medarbejder har bekræftet smitte med 
COVID-19. 
 

Formål Beskriver handlinger, der skal iværksættes for at bremse smittespredning 
med COVID-19 samt for kommunikation herom. 
 

Revideret  
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1. Når der er bekræftet smitte, skal lederen sikre, at medarbejdere med bekræftet smitte ikke 
møder frem på arbejdspladsen indtil medarbejderen, har været symptomfri i 48 timer.  
 
Henvis til myndighedernes retningslinjer på coronasmitte.dk. De almindelige regler for 
sygemelding er gældende. 

 

2. Afdæk hvilke nære kontakter medarbejderen har haft på arbejdspladsen fra 48 timer før 
symptomer/mistanke. Dette kan gøres via samtale med medarbejderen, kollegaer samt 
kalenderaftaler.  
 
Nær kontakt er blandt andet tæt kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter, eller nær 
kontakt i lukket miljø som f.eks. i møder eller fælleskontorer. Overholdes retningslinjer for 
færden, hvor der holdes min. 1 meters afstand, er der ikke tale om nær kontakt.  
 

3. Informer personer der har været i tæt kontakt med den pågældende medarbejder om, at de 
skal kontakte/henvende sig på testcenter for at lade sig teste for COVID-19 inden for det 
første døgn.  
Personer der har været i nær kontakt til en smittet, skal selvisolere sig indtil han/hun har fået 
et negativt svar på 1. test, hvorfor han/hun skal blive hjemme/arbejde hjemme fra arbejde i 
denne periode.  
 

Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed for at afklare test af flere medarbejdere på 
arbejdspladsen: På hverdage mellem 8-15 kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding på 
Tlf. 72 22 79 50. På hverdage mellem 15-16 samt i weekender/på helligdage mellem 9.30 og 16, 
kontaktes Covid hotline for virksomheder: Tlf. 72 20 00 34. 

 

4. Hvis der foreligger et negativt testsvar: hvis medarbejderen er symptomfri, kan 
medarbejderen møde på arbejde igen. Oplys at medarbejderen skal lade sig teste igen efter 7 
dage. 
 

5. Hvis der foreligger et positivt testsvar: Gentag handlingerne for hver medarbejder, der testes 
positiv. 
 

 



 

Nære kontakter 

Det er først, når du har et positivt testresultat, at du skal informere dine nære kontakter. Du skal ikke 

informere personer, som du har været tæt på, inden du er blevet testet, inden du har fået svar på test, eller 

hvis dit testresultat er negativt. 

Hvis din test er positiv skal du informere dem, som du har haft nær kontakt med i perioden fra 48 timer før, 

dine symptomer startede og indtil 48 timer efter, at dine symptomer er ophørt. Personer, som du sidst var i 

nær kontakt med for mere end 14 dage siden, regnes ikke for nære kontakter. Hvis du ikke har symptomer, 

drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at du fik taget testen.  

Følgende personer betragtes som dine nære kontakter, hvis de har været i kontakt med dig indenfor 

ovennævnte perioder:  

• Personer, du bor sammen med  

• Personer, du har haft direkte fysisk kontakt med (f.eks. ved kram)  

• Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra dig (f.eks. ved at du er 

kommet til at hoste eller nyse på dem, eller de har rørt ved dit brugte lommetørklæde m.v.)  

• Personer, du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. 

ved en samtale med personen)  

• Sundhedspersonale som har deltaget i pleje/behandling af dig, og ikke har benyttet de anbefalede 

værnemidler.  

Hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få 

personer, som er dine nære kontakter. Nære kontakter vil typisk være dem, du bor sammen med, og 

dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. Det vil også være de få kolleger og venner, som du ikke har 

haft mulighed for at holde afstand til, f.eks. hvis du har været nødt til at stå meget tæt på en kollega i 

længere tid, eller hvis du har rykket lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner. I de allerfleste 

arbejdssituationer vil man ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en nær kontakt. De kolleger, 

som man arbejder sammen med, f.eks. på en afdeling på et sygehus, plejehjem eller på et kontor, og som 

man ikke har været tættere på end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, 

betragtes ikke som nære kontakter.  

 

 
 

 


