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Vi kan forstå, at regeringen har forskellige overvejelser omkring en gradvis genåb-

ning af Danmark, så længe COVID-19 smittetallet kan holdes nede. Og at regerin-

gen i den sammenhæng påtænker at øge brugen af test yderligere. 

 

I den sammenhæng har vi brug for at gøre opmærksom på en detalje omkring 

testsporet. I dag sendes alle PCR-testresultater, negative som positive, til egen 

læge. Det vil sige, at hver dag skal den praktiserende læge forholde sig til og arki-

vere et meget stort antal testresultater, som egen læge ikke har bestilt.  

 

Heldigvis er langt de fleste testresultater negative, så lægen skal primært ”blot” 

lave sekretærarbejde og flytte det negative testresultat fra sin indbakke og over i 

patientjournalen. Men ikke desto mindre er det et dagligt stykke overflødigt ar-

bejde, som tager tid fra lægen og dennes personale. I værste tilfælde kan der op-

stå situationer med fare for patientsikkerheden, fordi lægens indbakke er sandet 

til med negative prøvesvar, hvorved der opstår risiko for, at lægen overser noget 

vigtigt. 

 

Jeg vil derfor meget bede dig om at overveje, om den nuværende procedure kan 

ændres, således at egen læge fremover IKKE modtager negative COVID-19 prøve-

svar på prøver, som egen læge ikke har bestilt. Vi vil fortsat gerne modtage nega-

tive prøvesvar på prøver, egen læge selv har bestilt, da disse indgår i diagnostisk 

proces, ligesom vi også gerne vil modtage alle positive prøvesvar, da der her er 

behov for sundhedsfaglig rådgivning af patienten.  

 

En sådan ændring af den administrative procedure – at de negative COVID-19 svar 

på prøver, som ikke er bestilt af egen læge, ikke skal sendes til egen læge - vil set 

med vores øjne både øge patientsikkerheden og frigøre tid i lægeklinikken til rig-

tigt patientarbejde. 

 

 
Med venlig hilsen 
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