
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Vejledning for smitteopsporing af nære kontakter 
 

Vejledningen er til både ledere og medarbejdere ansat i Silkeborg Kommune. Derudover 

er den til medarbejdere med borgerkontakt, hvor borgeren får symptomer på COVID-19 

således, at medarbejderen kan vejlede borgerne i håndteringen af dette. 

 

Nære kontakter vil være dem, man bor sammen med, og dagligt deler soveværelse, sofa, 

kram osv. med. Det vil være de få kolleger og venner, hvor man ikke har haft mulighed 

for at overholde rådene om at holde afstand. Det kan fx være en situation, hvor man har 

været nødt til at stå meget tæt på en kollega i længere tid. Det kan også være en 

situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner.  

 

Det kan også være i situationen, hvor man har håndteret en borger, der senere viser sig 

at have COVID-19, og ikke har anvendt de foreskrevne værnemidler. 

 

De kolleger man arbejder sammen med på et plejecenter, botilbud eller på et kontor, og 

som man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode på 

mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt. 

 

Børn under 12 år er skal ikke testes, medmindre de udviser symptomer. Der stilles 

skærpede krav til opmærksomhed på symptomer. I dagtilbud og skoler skal der fortsat 

sendes orientering ud til klassen, gruppen etc., når der er konstateret COVID-19. 

 

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og 

hygiejne, vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt med. 

 

Hvem er en nær kontakt En person, der bor sammen med en, der har fået 

påvist COVID-19 
 

En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx 

kram) med en, der har fået påvist COVID-19 

 
En person med ubeskyttet og direkte kontakt til 

smittefarlige sekreter fra en person, der har fået 

påvist COVID-19 

 
En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt 

inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i 

samtale med personen) med en, der har fået påvist 

COVID-19 
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Side 2 

Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i 

plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har 

benyttet værnemidler på de foreskrevne måder. 

 

Periode for smitteopsporing, 

hvor det vurderes størst risiko 
for smittespredning 

Smitteperioden for borgere med symptomer 

afgrænses til: 
• Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer 

efter symptomophør 

 

Smitteperioden for borgere med positivt testresultat, 
men uden symptomer, afgrænses til: 

• 48 timer før borgeren fik foretaget testen til 7 

dage efter 

 

Organisering af smitteopsporing 

og håndtering af nære kontakter 

For at mindske smitte med COVID-19 skal der 

foretages smitteopsporing, når en borger testes 

positiv.  
 

Smitteopsporing omfatter 3 dele: 

1. Identifikation af nære kontakter. Dette 

omfatter en gennemgang af hvilke kontakter, 
der opfylder definitionen om at være en nær 

kontakt til en person med påvist COVID-19. I 

denne forbindelse er det vigtigt at huske på, 

at det ikke er forventningen, at der opspores 
personer, der for den med påvist COVID-19 

ikke er kendt, såsom medpassager i bus, tog 

etc. 

2. Kontakt til de nære kontakter, som 
informeres om, at de er en nær kontakt til en 

med påvist COVID-19 

3. Test og selvisolation af nære kontakter med 

henblik på at mindske smittespredning 

 

Kontaktopsporing ved positivt 

testresultat 

Borgerne skal selv iværksætte isolation og 

kontaktopsporing, så dette kan påbegyndes så tidligt 
som muligt. 

 

Ved tvivl om, hvordan man skal forholde sig til et 

positivt testresultat, herunder hvordan man skal 
gennemføre kontaktopsporing, opfordres borgeren til 

at kontakte egen læge eller 

kontaktopsporingsenheden oprettet under Styrelsen 

for Patientsikkerheds Hotline på telefon: 70 20 02 66 
 

Borgeren, som er testet positiv for COVID-19 

foretager kontaktopsporingen ved at identificere 
nære kontakter og informere dem om, at de har 

været i nær kontakt med en person med påvist 

COVID-19 og derfor skal være opmærksomme på 

symptomer, foretage selvisolation indtil testsvar 
foreligger samt at bestille tid til testning m.m. 



 

 

 

 

Side 3 

 

Henvisning til test af nære 
kontakter for ny coronavirus 

I forbindelse med kontaktopsporing opfordres nære 
kontakter til at tage kontakt til den praktiserende 

læge med henblik på henvisning til test COVID-19. 

Den praktiserende læge oplyser ved henvisning til 

test den nære kontakt om, at personen selv skal 
booke tid til to test via www.coronaprover.dk. For 

borgere, der ikke kan booke tid digitalt, er der i hver 

region etableret telefonisk hjælp med booking. 

 
Hvis der er gået mere end 14 dage siden sidste 

mulige smitteeksponering henvises den pågældende 

ikke til test, men opfordres til at tage kontakt til 

egen læge ved udvikling af symptomer. 
 

Test af nære kontakter Den nære kontakt testes to gange. 

 
Den nære kontakt booker selv tid og sted til test via 

www.coronaprover.dk. Hotlinen kan støtte og 

vejlede, såfremt den nære kontakt er i tvivl om, 

hvilke dage, personen skal booke test. 
 

Interval for test 1. test foretages samme dag eller snarest muligt 
efter, at personen er blevet identificeret som nær 

kontakt. Der skal dog mindst være gået 4 dage fra 

man blev udsat for mulig smitte (dag 0) 

 
2. test foretages to dage efter 1. test uanset om der 

er kommet svar på første test 

• Ved 1. test på dag 4 foretages ny test dag 6, 

som udføres uanset om der er kommet svar 

på første test fra dag 4 
• Ved 1. test på dag 5 foretages ny test dag 7, 

som udføres uanset om der er kommet svar 

på første test fra dag 5 

• Ved 1. test på 6. dag og frem foretages ikke 
yderligere test 

 

Hvis der opnås et positivt testresultat, skal borgerne 

ikke møde op til efterfølgende test. Borgeren tilrådes 

fortsat selvisolation indtil 2 døgn efter 

symptomophør, hvis der opstår symptomer.  
 

Hvis der ikke opstår symptomer i perioden, skal 

personen selvisolere indtil 7 dage efter testen blev 

foretaget. 

 

Podning i TestCenter Danmark 

telt eller i en decentral funktion 
fra TestCenter Danmark 

Den nære kontakt kan efter henvisning booke tid og 

sted til podning, og møder op på det pågældende 
tidspunkt. 

 

http://www.coronaprover.dk/
http://www.coronaprover.dk/


 

 

 

 

Side 4 

Information til nære kontakter Nære kontakter bliver hurtigst muligt kontaktet af 

enten borgeren, dennes pårørende eller en 

medarbejder fra hotlinen, og informeres om 

følgende: 
• At udvise skærpet opmærksomhed på 

symptomer, der kan være tegn på COVID-19 

til og med 14 dage efter nær kontakt med 

personen med påvist COVID-19. 
• At de, også selvom de ikke har symptomer på 

COVID-19, bør tage kontakt til deres egen 

læge med henblik på at blive henvist til test. 

Herefter skal de selv booke tid til to test via 
www.coronaprover.dk, jf. ovenstående afsnit 

om test af nære kontakter. 

• At de bør iværksætte frivillig selvisolation 

indtil der foreligger svar på første testresultat. 

Hvis testen er negativ, kan de afslutte 
selvisolation og fx tage på arbejde, handle ind 

mv. 

• At følge Sundhedsstyrelsens generelle 

anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, 
fysisk afstand og at vise særligt hensyn til 

sårbare, som kan være i særlig risiko for 

alvorligt forløb ved smitte med COVID-19. 

• At tage kontakt til den Myndighedsfælles 
Hotline på telefon: 70 20 02 66 ved ønske om 

eller behov for yderligere rådgivning. 

 

 

http://www.coronaprover.dk/

