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Hygiejne – 5. Smitteopsporing ved udbrud af COVID-19 på plejecenter, 
bosteder og andre institutioner - 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. 11.02.22 
Barbara Lisemose 

Godkendt d. 11.02.22 
Barbara Lisemose 
 

Holb, symptomer på covid-19 
Covid-19, corona, udbrud, plejecentre, 
plejecenter, bosteder, institutioner, 
testscreening 
 

 

FREMGANGSMÅDE 

 
 

Handlinger 
• Isoler smittede borgere/beboere (se action card 3).  

• Hvis det er en smittet medarbejder, så er denne hjemsendt i selvisolation. 

• Kontakt nærmeste leder. 

• Opsporing af nære kontakter skal kun ske ved en positiv PCR-test.  

Smitteopsporing igangsættes ikke ved positiv selvtest hos en medarbejder. Her skal der afventes svar 

på PCR-test. 
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• Alle beboere og medarbejdere i et afsnit/afdeling er nære kontakter. Hvis en medarbejder går på 

tværs af afdelinger, så er de beboere og medarbejdere også nære kontakter. Dette uanset 

anvendelsen af værnemidler. 

• Test af nære kontakter gældende for beboere: 

0. dagstest: Test med selvtest/hurtigtest og med PCR-test. 

4. dagtest: PCR-test. 

7. dagstest: Kan være enten en PCR-test eller selvtest/hurtigtest.  

Herefter hver 7. dag med PCR-test, til der ikke er konstateret flere nye smittede blandt borgere og 

medarbejdere.  

• Bestil PCR-testscreeninger hos den mobile testenhed til alle beboere fra det afsnit/afdeling, hvor der 

er konstateret smitte hos enten beboer eller medarbejder. 

• Test på dag 0 med selvtest/hurtigtest skal I selv foretage lokalt.  

I forhold til PCR-test på dag 0, 4 og 7 skal I aftale med den mobile testenhed, om de foretager alle tre, 

eller om der er behov for, at I varetager nogle af disse. Hvis I skal foretage PCR-test, så skal I aftale 

med den mobile testenhed, at de sender jer udstyr til dette i en taxa, og at de også sørger for taxa til 

afhentning af prøverne.  

Testscreening af 
borgere/beboere 

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 deres 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. 

 

mailto:Mobileenheder_test@regionsjaelland.dk
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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. 
 
Samlet testsvar: 
 
I kan få et samlet svar på PCR-test, som jeres borgere har fået taget ved udbrudshåndtering, hvis I udfylder 
Excelark, som I kan finde på følgende link:  
 
http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=649309&q=Covid  
 
I skal være opmærksom på, at en del af skemaet skal I ikke udfylde, det er her callcenter indskriver testsvar. Så 
det er borgernes navn og cpr.nr I skal udfylde, samt dato for test og jeres kontaktoplysninger. I kan ikke sende 
skemaet til den almindelige mail for den mobile testenhed, da skema indeholder cpr.nr og derfor skal I 
benytte den sikre mail, som står på i skemaet.  
 

Testscreening af 
medarbejdere 

• Alle medarbejdere opfordres til PCR-test hurtigst muligt, samt daglige selvtest. 

Informer Styrelsen for 
Patientsikkerhed om 
smitteudbrud 

Plejecentre og midlertidige pladser, AHLI/Ældre- og Sundhedsområdet: 

• Nærmeste leder orienteres 

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal ikke orienteres 

 

Botilbud og andre sociale institutioner, SIOU/Social- og psykiatriområdet: 

• Nærmeste leder orienteres 

http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=649309&q=Covid


 

4 

• Nærmeste leder udfylder hurtigst muligt følgende skema, fane 2 og 3 for botilbud og andre 
institutioner: 

 

• Skema sendes på mail til fællespostkassen O365Group_SIOU - CORONA o365group_siou-
corona@holb365.onmicrosoft.com 

• Konsulenter i staben indberetter skema til Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Smitteopsporingen 

Tlf. 32 32 05 11 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 

Holbæk Kommunes kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed er: 

Vibeke Westh – oversygeplejerske 

Mail: viwe@stps.dk 

 

Hjælp til journalisering af mail til STPS: 

Hvis der er behov for hjælp til journalisering af den sendte mail til STPS: 

Mailen skal sendes cc til (Helle Skov) hesko@holb.dk  som journaliserer mailen i E-doc. 

Kontakt til nærmeste leder Ved smitteudbrud: 

• Kontakt nærmeste daglige leder. 

Status 

smitte_plejehjem_bosteder_midlertidige pladser_18. 01.22.XLSX

mailto:o365group_siou-corona@holb365.onmicrosoft.com
mailto:o365group_siou-corona@holb365.onmicrosoft.com
mailto:viwe@stps.dk
mailto:hesko@holb.dk
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Sundhedsstyrelsens 
informationsmateriale 

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

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

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen 

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. 
 

DEFINITIONER 

 

REFERENCER, LOVGIVNING OG LINKS 

 

RELATEREDE KVALITETSDOKUMENTER OG SKEMAER 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19
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/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

