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Vedrørende adgang til almen praksis 

Sundhedsstyrelsen har i den seneste tid modtaget flere henvendelser fra borgere 

som bl.a. oplever, at deres praktiserende læge kræver en negativ PCR-test forud 

for fremmøde i klinikken, til trods for at borgeren ikke har symptomer på CO-

VID-19. Borgere uden symptomer på COVID-19 har også oplevet at blive af-

vist hos lægen, hvis de møder op med en negativ hurtigtest. Endvidere anbefa-

les borgere, som har et overstået forløb med COVID-19, ikke at blive testet op 

til 12 uger efter den positive test, da en ny test i denne periode fortsat kan give 

et positivt resultat. Vi har ligeledes eksempler på, at disse borgere bliver afvist 

af egen læge, idet de ikke kan vise en negativ test og bliver derfor bedt om at 

vente til de kan det. 

 

Risikoen ved ovenstående eksempler er, at borgere ikke kommer til lægen med 

deres symptomer, sygdom mv., som vi jo ellers opfordrer dem til. Senest via 

kampagnen ’Sundhedsvæsenet har åbent’. 

 

Vi ønsker hermed at bringe disse meldinger videre til jer, så I har mulighed for 

at se på, om der er behov for yderligere information eller andet til landets prak-

tiserende læger. I det følgende opridser vi gældende relevante anbefalinger. 

 

Anbefalinger vedr. anvendelse af test i almen praksis 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at borgere uden symptomer på COVID-19 

testes for COVID-19 forud for en fysisk konsultation i almen praksis.  

 

Styrelsen anbefaler alene, at patienterne kan anmodes om en diagnostisk test 

(PCR-test) forud for besøg i almen praksis, hvis de har symptomer på COVID. 

Den praktiserende læge kan også vælge at se patienter med symptomer på CO-

VID-19 i egen praksis, så længe der iagttages de nødvendige smitteforebyg-

gende foranstaltninger, herunder brug af relevante værnemidler, og det organi-

seres således, at patienter med symptomer på COVID-19 holdes adskilt fra al-

men praksis’ resterende patienter jf. Organisering af udredning fro COVID-19.  

 

Jf. Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet kan der kan 

endvidere anmodes om en test i forbindelse med særlige undersøgelser i almen 

praksis, som kan udgøre en særlig risiko for smittespredning til det udførende 

personale, herunder eksempelvis lungefunktionsundersøgelser hvor der ikke 

kan sikres nødvendig afstand. 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Organisering-af-udredning-for-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19


 Side 2 

Tidsbestilling i almen praksis 

Der kan som udgangspunkt anvendes elektronisk tidsbestilling i almen praksis, 

hvilket har været muligt siden juni 2020 jf. afsnit 2.3 i Generelle retningslinjer 

for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæse-

net. Det bør fremgå tydeligt ved elektronisk bookning af konsultation mv., at 

borgere/patienter ikke må fremmøde ved symptomer på COVID-19, og at man i 

så fald i stedet skal tage telefonisk kontakt. 

 

I opdateringen af retningslinjerne fra januar 2021 blev det dog tilføjet, at det i 

perioder med lokalt højt smittetryk anbefales, at alle kontakter visiteres telefo-

nisk eller via mail. Denne anbefaling er alene gældende i de, for nuværende, få 

kommuner, der oplever et højt smittetryk. Der kan derfor generelt som ud-

gangspunkt anvendes elektronisk tidsbestilling. 

 

Hvis I har behov for noget kommunikation fra vores side om anbefalinger til 

test forud for konsultation i almen praksis, må I endelig give besked tilbage.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Hosbond 

Enhedschef, Sygehusplanlægning 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-planlaegning-af-aktivitet-og-forebyggelse-af-smittespredning-i-sundhedsvaesenet
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-planlaegning-af-aktivitet-og-forebyggelse-af-smittespredning-i-sundhedsvaesenet
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-planlaegning-af-aktivitet-og-forebyggelse-af-smittespredning-i-sundhedsvaesenet

