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Ændring i procedure for kontaktopsporing ved positiv COVID-19-test
Frem til den 10. juni 2020 fungerede kontaktopsporing af nære kontakter ved, at
borgere, som var testet positive for COVID-19, selv skulle kontakte Den Myndighedsfælles Hotline ved behov for hjælp til kontaktopsporing. De kunne også blive
henvist dertil af deres praktiserende læge.
Den 10. juni 2020 blev proceduren ændret, så personer, der er testet positive for
COVID-19, bliver ringet op af sundhedsfaglige medarbejdere fra Coronaopsporing
i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) med et tilbud om hjælp til kontaktopsporing. Det er frivilligt, om man tager imod tilbuddet om rådgivning om eller hjælp til
kontaktopsporing. Men det har stor samfundsmæssig betydning, at så mange som
muligt deltager.
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Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder fortsat med Den Myndighedsfælles
Hotline, som varetager informationen til de nære kontakter.
Styrelsen for Patientsikkerhed modtager to gange dagligt lister fra Statens Serum
Institut med alle nye smittede. Styrelsen modtager ikke negative svar.
Fra den 23. juni 2020 har medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået adgang til at oprette rekvisitionen i webreq af de anbefalede to tests til disse nære
kontakter. Praktiserende læger kan fortsat henvise nære kontakter til test, hvilket
vil være relevant, hvis de i forvejen har kontakt til dem.
Styrelsens medarbejdere rådgiver ikke i konkrete patientforløb, men henviser disse
til egen læge, lægevagt eller 1813.
PLO bedes orientere landets praktiserende læger om den ændrede procedure.

Proceduren for kontaktopsporing bliver som følger:






Når en borger er testet positiv for COVID-19, vil borgeren selv, egen
læge og STPS få besked.
Egen læge opfordres til at orientere borgeren om det videre forløb beskrevet nedenfor. Lægen bør desuden tage en dialog med særligt sårbare patienter om konsekvenserne af en positiv test.
Når det positive testresultat foreligger, vil en medarbejder fra Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ringe borgeren op med tilbud
om hjælp til kontaktopsporing. Hvis der ikke kan opnås kontakt telefonisk med den smittede, forsøges med sms, besked i e-boks og eventuelt
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fysisk brev. Målet er at alle kontaktes inden for 24 timer efter positivt
svar.
 I samtalen med den COVID-positive borger afklares det, om borgeren
1) ikke har brug for hjælp fra STPS til kontakt og selv vil varetage kontaktopsporingen
2) har brug for rådgivning i, hvordan vedkommende selv kan
varetage kontaktopsporingen
3) har brug for hjælp til kontakt til enkelte eller alle nære kontakter.
 Hvis borgeren gerne vil have hjælp til kontaktopsporingen, vil STPS
tale med og vejlede den COVID-positives kontakter. Den nære kontakt
kan kontakte STPS hotline på 32320511, tast 2 for at få rekvireret de
anbefalede to test. Alle nære kontakter kan kontakte Coronaopsporing
mhp. at få rekvireret test på dag 4 og 6.
 Den nære kontakt bestiller selv tid til test i TestCenter Danmark på coronaprover.dk.
Ved spørgsmål kan STPS’ hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kontaktes på telefonnummer 70 20 02 66.
PLO er endvidere velkommen til at rette henvendelse til undertegnede ved behov
for yderligere afklaring.
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