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Hygiejne – 1. Ved symptomer på COVID-19 - HOLB 
 

FORMÅL ANSVAR OG OPGAVEFORDELING 

 
At sikre viden om hvordan COVID-19 skal håndteres 

Ledelsen har ansvar for: 

• At denne procedure er udarbejdet 

• At sikre, at medarbejderne har kendskab til proceduren 

• At implementere proceduren 
 
Medarbejderen har ansvar for: 

• At have kendskab til proceduren 

• At følge proceduren 
 

DOKUMENTOPLYSNINGER 

UDARBEJDET AF GODKENDT DATO SØGEORD  

Opdateret d. 24.01.22 
Barbara Lisemose 

24.01.22 
Barbara Lisemose 
 

Holb, symptomer på covid-19 
Covid-19, corona 
 
 

 

FREMGANGSMÅDE 

 

Handlinger – gældende for 
både vaccinerede og ikke-
vaccinerede 

• Opfordre til selvisolation ved betydelige symptomer 

• Opfordre til at blive testet med det samme (PCR-test) 

• Opmærksomhed på symptomer (se nedenstående afsnit: Symptomer på covid19) 

• Hold afstand og anvend værnemidler i forhold til mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 

• Der skal først opspores nære og øvrige kontakter, hvis borgeren eller medarbejderen testes positiv med 

PCR-test 

• Vær særlig opmærksom på hygiejne og rengøring  

• Følg generelle råd til forebyggelse af smittespredning 
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Test – borger gældende for 
både vaccinerede og ikke-
vaccinerede 

Ved behov for lægefaglig vurdering 

• Lægen vurderer behov for test og undersøgelse 

• Når lægen har henvist til test, skal test bestilles på www.coronaproever.dk 

Ikke behov for lægefaglig vurdering 

• Book tid til test på www.coronaproever.dk  

Ved behov for udekørende team til test 

Kontakt Mobile testenheder på mail: Mobileenheder_test@regionsjaelland.dk og oplys 

• Borgers fulde navn og adresse med postnummer og by 

• Kontaktperson og telefonnummer på relevant person der kan åbne døren ved vores ankomst 

• OBS – ingen cpr.nr.  i mail 

• Ønsket test dato 
Årsag til test (symptomer, nærkontakt, før lægebesøg/sygehus el. lign.) Der må ikke være 
personfølsomme oplysninger. 

 
Mails modtaget på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00, fredag dog til kl. 13.00 besvares samme dag, om hvornår 
de kommer og tester. 
Mails modtaget i weekenden eller på helligdage mellem kl. 10.00 og 15.00 besvares samme dag, om hvornår de 
kommer og tester. 
 
Hvis der er noget som man er i tvivl om, så kan der ringes på Tlf. 93 56 80 00, som er en akuttelefon, der er 
åben mandag – torsdag fra 8.00 – 16.00, fredag 8.00 – 13.00 samt weekender og helligdage fra 10.00 – 12.00.  
Der kan ikke bestilles for test via telefonopkald, da de skal have dokumentation for de kørsler, som de udfører. 
 
Smitteopsporingen 

Tlf. 32 32 05 11 

Test – medarbejder 
gældende for både 
vaccinerede og ikke-
vaccinerede 

Ved behov for lægefaglig vurdering 

• Lægen vurderer behov for test og undersøgelse 

• Når lægen har henvist til test, skal test bestilles på www.coronaproever.dk 

http://www.coronaproever.dk/
http://www.coronaproever.dk/
mailto:Mobileenheder_test@regionsjaelland.dk
http://www.coronaproever.dk/
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Ikke behov for lægefaglig vurdering 

• Book tid til test på www.coronaproever.dk 

Værnemidler  
Værnemidler – når der er mistanke om eller konstateret smittet med COVID-19 
Ved tæt kontakt til borgere under 1 m: 

• Medicinske engangshandsker  

• Langærmet, væskeafvisende engangsovertrækskittel 

• Kirurgisk maske – type II og type IIR og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

Arbejde gældende for både 
vaccinerede og ikke-
vaccinerede 

Du må ikke møde på arbejde med betydelige symptomer på sygdom. 

Anbefalinger ved betydende symptomer: 

• Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.  

• Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra 
testtidspunkt 

Du må gerne møde på arbejde ved lette symptomer.  

Definitioner:  

Betydelige symptomer: feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen 
sygdomsfølelse. Man behøver ikke have alle symptomerne. 

Lette symptomer: som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host, der typisk vil være forbigående og uden almen 
sygdomsfølelse 

Kontakt til nærmeste leder Ved symptomer: 

• Kontakt nærmeste daglige leder. 

Sundhedsstyrelsens 
informationsmateriale 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (sst.dk) 

Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår? (ssi.dk) 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m. 2020 
udgave 1 (ssi.dk) 

Til dig der har symptomer på COVID-19 

http://www.coronaproever.dk/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19
https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/hygiejne/oversigt-over-anbefalinger-for-brug-af-vrnemidler.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf?la=da
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
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Sundhedsstyrelsens hotline Hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet 

Telefon 70 20 02 66, åbent hverdage kl. 8-18 og weekend og helligdage kl. 9.30-16. 

Symptomer på COVID-19 er 
typisk 

Mest almindelige symptomer 

• Feber  

• Tør hoste  

• Tab af smags- og lugtesans  

• Vejrtrækningsbesvær 
 

Mindre hyppige symptomer 

• Træthed 

• Trykken for brystet 

• Symptomer fra mave-tarm-kanalen 

• Opspyt ved hoste 

• Muskelsmerter 

• Ondt i halsen 

• Hovedpine 

Generelt set ligner symptomer på COVID-19 de typiske symptomer, som ses ved andre luftvejsinfektioner, fx 
influenza. 

Yderligere definitioner:  

Betydelige symptomer: feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen 
sygdomsfølelse. Man behøver ikke have alle symptomerne. 

Lette symptomer: som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host, der typisk vil være forbigående og uden almen 
sygdomsfølelse 

Forebyggelse af 
smittespredning ved 
regelmæssig test af 
personale i sundheds- og 

Det anbefales at der foretages regelmæssig test af sundheds- og plejepersonale.  

• Formålet er at forebygge smittespredning fra samfundet til institutioner eller afdelinger, og dermed 
beskytte personer der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.  

• Der anbefales PCR-testning af vaccineret personale 1 gang ugentligt. 
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ældresektoren + evt. det 
sociale område 

• Der anbefales PCR-testning af ikke-vaccineret personale 2 gange ugentligt. 

Selvisolation betyder • Bliv hjemme og lade være med at mødes med personer udenfor husstanden. 

• God hygiejne og udluftning. 

• Undgå tæt kontakt med personer i husstanden 
o Undlad tæt fysiske kontakt, som kys og kram. 
o Hold mindst 2 meters afstand til andre. 
o Undgå at opholde sig og sove i samme rum. 
o Hvis muligt benyttes separat toilet/badeværelse. Hvis dette ikke er muligt, skal overflader der 

berøres af flere rengøres inden det benyttes af andre i husstanden. 

• Ved behov for kortvarigt brud af selvisolationen, fx ved testning benyttes mundbind 

 
 

DEFINITIONER 

 
 
 
 

REFERENCER, LOVGIVNING OG LINKS 

 
 

RELATEREDE KVALITETSDOKUMENTER OG SKEMAER 

 
 

 


