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DØGNTILBUD – Håndtering af smitte  
 

Forebyggelse af smitte 

Beboere  

For at forebygge smitte anbefales det at teste børn, der flytter ind, samt PCR-teste børn, der 

udskrives fra sygehus. Hvis et barn testes positiv for covid-19, anbefales det, at barnet først 

flytter ind efter symptomophør af betydelige symptomer, dog ikke kortere end 4 døgn efter, at 

den positive test blev taget. 

 

Personale 

Alt personale både fast og løst tilknyttede medarbejdere opfordres til, selvtest/antigentest x 2 

ugentlig. 

Obs, ved positiv selvtest/antigentest tag endnu en selvtest. Hvis 2. test giver et negativt 

prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.  

 

Hvis et barn eller medarbejderen er testet positiv for covid-19 inden for de seneste 60 dage og 

symptomfri anbefales ikke test. 

 

Bekræftet smittet 

For at forebygge smitte anbefales det at teste personer, uanset vaccinations- og tidligere 

smittestatus, der flytter ind, samt PCR-teste beboere, der udskrives fra sygehus. Hvis en 

borger testes positiv for covid-19, anbefales det, at borgeren først flytter ind efter 

symptomophør af betydelige symptomer, dog ikke kortere end 4 døgn efter, at den positive 

test blev taget. Hvis en beboer er testet positiv for covid-19 inden for de seneste 60 dage, 

anbefales i udgangspunktet ikke fornyet test, da testen i en del tilfælde kan påvise inaktivt 

virus og således kan være positiv, uden at borgeren kan smitte andre. Dette er forudsat, at 

borgeren er at betragte som rask af sin tidligere covid-19-infektion. 

 Den smittede isoleres, uanset om vedkommende har symptomer.  

Dette gælder ved alle tre typer af test:  

o PCR-test  

o Antigentest (også kaldet hurtigtest eller kviktest)  

o Selvtest (gennemført af personen selv)  

Ved en positiv PCR-test eller positiv antigentest skal der sættes ind som beskrevet 

herunder. Ved en positiv selvtest blandt børn på institutionen, skal der ligeledes sættes 

ind som beskrevet herunder.  

En positiv selvtest behøver ikke for nuværende at blive fulgt op af en konfirmatorisk 

PCR-test. 

 

 Lederen informerer Børne- og Familiechefen. Al kommunikation koordineres med 

fagchefen. 
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 Forældre og medarbejdere informeres om smittetilfældet. Vær opmærksom på reglerne 

om tavshedspligt.  

 

 For sundhedsfaglig rådgivning kan tværgående hygiejnekoordinator kontaktes på tlf. 

23484063. 

 

 Ved behov for bestilling af test på døgntilbuddet sendes vedlagte skabelon til Region 

Syddanmark på amk.bestilling@rsyd.dk. 

 

 Ved tæt kontakt (indenfor 1-2 meter) til børn på institutionen med påvist covid-19 eller 

mistanke om covid-19 på baggrund af relevante symptomer skal følgende anvendes:  

o Hvis arbejdsstedet ikke har udleveret arbejdsdragter, anvendes beklædning med 

korte ærmer, der kan vaskes ved minimum 60 °C 

o Handsker  

o Væskeafvisende, langærmet overtrækskittel eller plastforklæde med lange 

ærmer  

o Kirurgisk maske i kombination med enten 1) beskyttelsesbriller eller 2) 

heldækkende ansigtsvisir.  

 

 Der gælder særlige retningslinjer ved smittetilfælde på døgntilbud:  

o Den smittede isoleres. Hvis det drejer sig om en medarbejder, selvisoleres 

vedkommende og møder ikke ind på arbejde, før selvisolationen kan ophæves, 

jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se side 2).  

o Øvrige børn og medarbejdere på institutionen testes for COVID-19, uanset 

symptomer, tidligere smitte og vaccinationsstatus. Der bør foretages 

antigentest/selvtest hurtigst muligt, efter at der er konstateret smitte.  

o Det er dog kun medarbejdere, der har været på arbejde i 48 timer forud for 

symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test ved smitte uden 

symptomer, der bør testes.  

o Ved en smittet medarbejder er det udelukkende på de(t) afsnit/afdeling(er), 

medarbejderen har arbejdet på, der testes, og kun såfremt medarbejderen har 

været i nærheden af børn og medarbejdere på afsnittet/afdelingen.  

o Alle børn og medarbejdere på et afsnit/en afdeling med smittetilfælde PCR-

testes igen dag 4 og 7. Der kan også anvendes antigentest (hurtigtest eller 

selvtest) på dag 4 og dag 7, hvis der er kapacitetsudfordringer. Hvis der findes 

positive tilfælde blandt medarbejdere og børn i dette testrul, følger disse 

anbefalingerne for selvisolation. Hvis et barn eller en medarbejder, som i første 

testrul ikke blev testet positiv, efterfølgende bliver syg med symptomer med 

covid-19 og derefter tester positiv på en test, betragtes dette som et nyt 

smitteudbrud, der skal følge samme testrul som beskrevet ovenfor.  

 

 De områder og genstande, som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer, rengøres 

og desinficeres så vidt muligt.  

 

 Den smittede må komme ud af isolationen/tilbage på arbejde:  

o Ved betydende symptomer: når symptomerne er ophørt, dog tidligst 4 døgn 

efter den positive test blev taget (tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt 

til hele klokkeslæt).  

o Ved lette symptomer: 4 døgn efter den positive test blev taget (tid fra 

testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt). Hvis det udvikler 
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sig til betydende symptomer, fortsættes selvisolation, indtil symptomerne er 

ophørt.  

o Hvis der ikke har været symptomer: 4 døgn efter den positive test blev taget 

(tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt).  

(Se definitioner af betydende og lette symptomer på side 3). 

 

 Hvis en medarbejder lige har været smittet med covid-19, anbefales det at bruge 

kirurgisk mundbind i 3 døgn efter ophævelse af selvisolationen, hvis der er 

beboerkontakt.    
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Symptomer på COVID-19 

 

Yderligere information 
 

Sundhedsstyrelsen har samlet alle de sundhedsfaglige råd og informationsmaterialer til ledere 

og ansatte: 

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor  

Retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-

covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer  

De danske myndigheder har samlet alle informationer om COVID-19 på denne side: 

https://coronasmitte.dk/ 

 

Der skelnes mellem lette symptomer og betydelige symptomer på covid-19:  

 Lette symptomer på covid-19 er løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host 

m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig syg.  

 

 Betydende symptomer på covid-19 er feber, vedvarende hoste, nysen og 

problemer med at trække vejret, hvor du føler dig syg.  

Symptomerne kan variere fra person til person, og man får ikke nødvendigvis 

alle symptomer. Enkelte symptomer, fx om man har feber eller ej, kan ikke 

udelukke, at man har covid-19.  

Anbefalinger, hvis du har symptomer:  

 Følge Sundhedsstyrelsens generelle råd.  

 Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre 

steder.  

 Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med fx indkøb.  

 Holde afstand til personer i din husstand. Ophold jer i forskellige rum.  

 Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken, du bruger, og i de rum, 

som du deler med andre i husstanden. Hvis du kan, bør du selv gøre rent 

for at undgå smittespredning. Brug almindelige rengøringsmidler og vær 

særlig grundig på steder, som ofte berøres fx håndtag, el-kontakter, 

kaffemaskine eller tablet.  

 Luft ud mindst 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter.  

 Hold dig helt væk fra sårbare personer som ældre og kronisk syge.  

 Der anbefales kun test for covid-19 for personer, der er syge med 

symptomer og samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-

19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det 

gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre 

årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder 

gravide. Hvis der opstår tvivl, om hvorvidt et barn eller en medarbejder er 

i øget risiko, kontaktes egen læge vagtlæge med henblik på en lægelig 

vurdering. 
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