
 

 

      

 

 

Sagsnr. 04-0101-25 

Reference MAHK 

E  sst@sst.dk 

  

Danske Regioner 
KL 
Lægeforeningen 
Dansk Sygeplejeråd 
FOA 
Jordemoderforeningen 
Fysioterapeutforeningen 
Ergoterapeutforeningen 
Sundhed Danmark 
Tandlæge foreningen 
Danske Bioanalytikere 
Danske Fodterapeuter 

 

 

Vedrørende test for COVID-19 af personale ansat i sundhedsvæsen, 

ældrepleje eller indsatser for socialt udsatte  

 
Sundhedsstyrelsen har 18. marts udgivet opdaterede retningslinjer for undersø-
gelse af personer med mistanke om COVID-19. Vi er i forlængelse heraf gjort op-
mærksomme på, at vores kommunikation omkring test af personer i samfundskri-
tiske funktioner har været uklar. Det gælder særligt i forhold til, hvornår der kan 
være indikation for test af personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsat-
ser for socialt udsatte for COVID-19. Vi vil med denne skrivelse gerne præcisere 
gældende retningslinjer på området. 
 
Af vores retningslinjer følger at: 
 

 raske personer generelt ikke tilbydes test for COVID-19, det gælder også 
personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte 

 medarbejdere med direkte kontakt til borgere/patienter beskæftiget i 
sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte, der vare-
tager kritiske funktioner som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat om be-
skrivelse af kritiske funktioner, og hvor arbejdsgiveren vurderer, at der er 
behov hurtig tilbagevenden til arbejdet samt har symptomer der giver 
mistanke om COVID-19, kan telefonisk henvises til en COVID-19 vurde-
ringsenhed med henblik på en klinisk vurdering som grundlag for en evt. 
test.  

 medarbejdere efter 48 timers symptomfrihed igen kan møde på arbejde 

 personer der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en 
negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer  

 
I forhold til personale i andre sektorer der varetager samfundskritiske funktioner, 
er Rigspolitiet i gang med at afgrænse disse, og meget snarlig udmelding herom 
forventes.   
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 Side 2 

Vi vil samtidig gerne bruge anledningen til at opfordre alle parter til at gennemgå 
jeres hjemmesider og evt. materiale der adressere testning for COVID-19 og sikre, 
at dette er i overensstemmelse med linjen som beskrevet i dette brev.   
 
Med venlig hilsen 
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