Covid -19 test - sammenfatning til praktisk brug i praksis og Lægevagten Sjælland
15.maj 2020
(erstatter tidligere udgaver)

OBS iht SST vejledning om smitteopsporing af kontakter 14.maj 2020 er det IKKE en
lægevagtsopgave at henvise ptt uden symptomer mhp smitteopsporing

1. Har patienten symptomer foreneligt med Covid 19
(feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed som hos nogle kan være ledsaget af
symptomer fra næsen)

JA - symptomer på covid 19 Er pt oplagt indlæggelseskrævende?
Hvis ja indlæg pt direkte i akutafd evt. med kørsel
Hvis nej:
a) Behov klinisk vurdering – henvis til akutmodtagelse/ forvisitationstelt
b) Intet behov klinisk vurdering – vagtlæge/egen læge kan henvise til test via webreq.
(Vælg mikrobiologi, fremsøg corona, vælg hotel, sæt krydser og vælg ”hotel-kun efter
aftale”). Test foretages i podetelte ved akutsygehuse. Pt bestiller selv tid via
www.coronaproever.dk
Selvtransporterende ptt oplyses om ikke at tage offentlig transport inkl taxa til test.
Pt. skal efter test isolere sig efter gældende retningslinjer

NEJ - Ingen symptomer på covid-19: (kun opgave for egen læge)
a) Har pt været udsat for smitte fra bekræftet covid 19 positiv (nær kontakt)
Kriterier nær kontakt: bor samen, kram, face-to-face <1 m i mere end 15 min,
personale uden værnemiddel (alm kolleger med afstand > 1 m er ikke nær kontakt)
Kriterier smitte:
Mulig smittet af kendt c-19 pt med symptomer (48 timer før dennes symtomdebut til
48 timer efter symptomfrihed)

Mulig smitte af kendt c19 pt uden symptomer ved kontakt 48 timer før positiv test til
7 dage efter
Den smitteudsatte skal IKKE testes hvis >14 dage siden eksponering
Børn<12 år kan udelades test medmindre de udvikler symptomer. Bør i stedet isoleres
til 7 dage efter sidste eksponering før genoptagelse af institution/skole hvis fortsat
symptomfri.

Hvis ja: bed pt om at selvisolere sig
Den smitteudsatte skal af egen læge henvises til test x 2 med 2 dages mellemrum.
1.test snarest muligt men dog MINDST 4 DAGE FRA SMITTEUDSÆTTELSE.
Henvises til test i webreq (vælg biokemi, vælg SSI som lab og klinisk profil ”SARS CoV2 Nære
kontakter” ,hotel , og dato så bestilles automatisk 2 tests. Slut med hotel).
TEST FORETAGES i ET TESTCENTER DANMARK (Roskilde, Næstved og Maribo) Pt skal selv bestille
tider via coronaproever.dk (husk bestil 2 tider). Selvtransporterende ptt oplyses om ikke at tage
offentlig transport inkl taxa til testcenter. Selvisoler til svar på test.

Hvis nej:
Pt. skal ikke henvises.

Øvrige ptt med ønske om Covid-19 podning
•
•

•

•

Patienter der er ansat sundhedspersonale kan henvises af deres LEDER til vurdering og
evt. test. Praktiserende læge/vagtlæge kan selvhenvise og i øvrigt henvise som ovenfor.
Patienter med nøglefunktion udenfor sundhedsvæsen kan henvises af deres LEDER til
vurdering og evt. test. Praktiserende læge /vagtlæge kan i øvrigt henvise som ovenfor
beskrevet.
Vedr. Udbrudshåndtering på institutioner (plejehjem, bosteder, forsorgshjem etc). Egen
læge, vagtlæge, tilknyttet læge (f.eks plejehjemslæge/beredskabslæge) eller
akutsygeplejerske på plejecenter kan via Corona Test Call-center på telefon 4732 2018
henvise til test ved udgående team. Hvis egen læge/ vagtlæge henviser skal der oplyses tlf
nr til kontaktperson på institutionen.
Vedr test af ptt forud for planlagte indgreb hos tandlæge, speciallæge eller sygehus. Disse
patienter henvises via behandlende læge. Dette er IKKE en opgave for egen læge/lægevagt.

Der er endnu ikke opstartet
•

Mulighed for henvisning til antistof test for alm borgere

Henvendelser til vagtlæge eller egen læge vedr. vejledning efter svar på test
Svar foreligger efter 1-4 dage.
Mulige svar:
1) prøven modtaget = prøve taget, svar foreligger endnu ikke
2) covid 19 ikke påvist = negativ test
Konsekvens: syge skal blive hjemme til 2 dage efter symptomophør,
raske kan gå på arbejde
3) covid 19 påvist = positiv test
Konsekvens: asymptomatisk pt/personale selvisolerer 7 døgn
Pt /personale med symptomer selvisolerer til 2 døgn efter symptomophør
Der skal ikke foretages re-test
Se i øvrigt informationsmateriale til ptt (link i vedhæftet materiale)

Covid 19 orienterede henvendelser
1) Patient ringer vedr. resultat på test. Pt er ved testning orienteret om selv at se resultat på
sundhed.dk eller kontakte egen læge for svar dagen efter. Alternativt kan pt udenfor egen
læges åbningstid kontakte den regionale Corona specialist rådgivning (5768 4233) mhp
hjælp til at få svar derfra.
For hjælp til smitteopsporing se vedhæftede materiale.

1) Henvendelser fra plejehjem og andre institutioner vedr. svar på test/podninger i
forbindelse med sygdomsudbrud, hvor en eller flere borgere / patienter er blevet testet og
Kommunale henvendelser vedr ”raske” Covid 19 positive patienter (isolation/pleje)
kan kontakte den regionale Corona specialistrådgivning (5768 4233), der er åben kl 9-21

2) Kommunale henvendelser vedr udskrevne Covid 19 ptt kan henvises til den regionale
Corona specialistrådgivning (5768 4233) eller udskrivende afdeling, der har 48 timers
behandlingsansvar efter udskrivelse.

