
 

Test ved indlæggelse, udskrivelse eller ved 

indflytning på plejecenter eller botilbud  
Fremgangsmåde 

Handlinger ved indlæggelse 

Indlæggelse over 24 timer eller ambulant behandling. 

  

Hvem 

Borgere med planlagt fremmøde på sygehus skal så vidt muligt have foretaget en COVID-19 test indenfor 48 timer før 

fremmøde/indlæggelse.  

  

Ved akutte indlæggelser eller andre tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få testsvar forud for indlæggelse, vil 

sygehuset vurdere hvordan situationen skal håndteres. 

  

Hvordan 

Det er behandlende læge eller evt tandlæge, der henviser borgeren til COVID-19 test. 

  

Borgeren modtager orientering i E-Boks, om hvor og hvornår testen skal foretages. 

  

Når borgeren har fået besked om via E-boks om henvisning til COVID-19 test, skal borgeren bestille tid 

på www.coronaprover.dk i Sundhedssporet. Tidsbestillingen kræver NemID. 

  

Børn eller borgere uden NemID, kan få hjælp til at booke tid ved telefonisk henvendelse til Corona Callcenter telefon 

57 68 42 33 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00). 

http://www.coronaprover.dk/


  

Ved behov for transport 

Ved behov for transport til test forud for indlæggelse/ambulant behandling bestilles transporten via Regionen. 

Information om patientbefordring se regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk 

Eller telefon 7015 3515 eller phc-befordring@regionsjaelland.dk 

  

Ved behov for udkørende team til test (paramediciner) 

Kontakt Testcenter Sjællands Universitetshospital på mail: Mobileenheder_test@regionsjaelland.dk og oplyse 

• Borgers fulde navn og adresse 

• Kontakt telefonnummer 

• OBS – ingen cpr.nr.  i mail 

• Mail modtaget inden kl. 12 på hverdage, besvares samme dag. 

  

Svar 

Svaret på testen bliver lagt på www.sundhed.dk . Der skal benyttes Nem-ID. 

  

For svar på borgers test kan Specialistrådgivningen i Region Sjælland kontaktes på telefon 7020 4222 kl. 9-12 og kl. 

13-20. Der er udarbejdet et skema til COVID-19 Testsvar Region Sjælland – følg vejledningen på skemaet. 

  

Husk dokumentation af test svar. 

  

Handlinger ved udskrivelse 
Borgere smittet med COVID-19 kan udskrives, når der ikke længere er behov for behandling på sygehus. 

  

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


Hvis borgeren fortsat kan transmittere smitte ved udskrivelsen skal: 

• Borger og pårørende skal informeres om isolation og forholdsregler. 

• Ved behov for pleje og hjælp fra kommunen, orienteres kommunen om smitterisiko og forholdsregler. 

Smittefrihed opnås 48 timer efter symptomophør. 

• Udskrivende læge forholder sig til hvem der har behandlingsansvar efter udskrivelsen. 

  

Der foretages ikke rutinemæssig test af borgere uden symptomer i forbindelse med udskrivelse fra sygehuse. 

  

Borgere, som ikke tidligere har fået påvist COVID-19 og som udskrives til plejecenter eller anden døgninstitution testes 

på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 48 timer siden seneste test. Testsvaret skal foreligge før udskrivelse. 

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler for at forebygge smitte at teste borgere, der udskrives til f.x. plejecentre og botilbud. 

Hvis borgeren testet positiv anbefales det, at borgeren først flytter ind 48 timer efter symptomophør eller 7 dage efter 

positiv test for asymptomatiske borgere. 

Borger, som udskrives til plejehjem eller anden døgninstitution testes på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 

48 timer siden seneste test. Svaret bør foreligge inden udskrivelse. 

  

Svar 

Svaret på testen bliver lagt på www.sundhed.dk . Der skal benyttes Nem-ID. 

  

For svar på borgers test kontakt den afdeling borgeren udskrives fra. 

  

Husk dokumentation af test svar. 

  

http://www.sundhed.dk/


Handlinger ved indflytning på 

plejecenter eller botilbud 

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler for at forebygge smitte på plejecentre og botilbud ved at teste borgere før borgeren flytter 

ind. 

  

• Hvis borgeren testes positiv for COVID-19 anbefales det, at borgeren først flytter ind 48 timer efter 

symptomophør eller 7 dage efter positiv test for borgere uden symptomer. 

  

• Der skal foretages en konkret vurdering, om der kan gøres udtagelser i forhold til borgerens generelle helbred 

og velbefindende. 

  

• Hvis borgeren tidligere er testet negativ for COVID-19, bør der foretages en test, hvis der er gået mere end 48 

timer siden sidste test. 

Testsvaret skal foreligge før indflytning. 

  

Hvordan 

• Book tid til test på www.coronaproever.dk 

  

Ved behov for udkørende team til test (paramediciner) 

Kontakt Testcenter Sjællands Universitetshospital på telefon 4732 2018 kl. 8.00-16.00 eller Regional koordinering på 

telefon 9356 8000. 

  

http://www.coronaproever.dk/


Svar 

Svaret på testen bliver lagt på www.sundhed.dk . Der skal benyttes Nem-ID. 

  

For svar på borgers test kan Specialistrådgivningen i Region Sjælland kontaktes på telefon 7020 4222 kl. 9-12 og kl. 

13-20. Der er udarbejdet et skema til COVID-19 Testsvar Region Sjælland – følg vejledningen på skemaet. 

  

Husk dokumentation af test svar. 

  

Kontakt til nærmeste leder 
Ved behov for vejledning i lokale retningslinjer, herunder kommunale og regionale retningslinjer. 

Kontakt først nærmeste leder. 

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. 

 

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

