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Formål 
At beskrive processen vedr. test for COVID-19 herunder ansvarsforhold, hygiejneprincipper, 
værnemidler, podning, generelt om GDPR og journalføring m.m. 
Instruksen beskriver én producents fremgangsmåde.  
Du skal altid følge anvisningen på dén test, som anvendes, dér, hvor du arbejder.  

 
Instruksen er gældende for personale udpeget til at pode personer for COVID-19 i kommuner. 

 
Uddannelse og tilsyn 
Alle, der udfører test for COVID-19 (hvilket juridisk foregår som lægelig medhjælp) skal have gennemført 
relevant oplæringsforløb, der er godkendt af Falcks virksomhedslæger – oplæring sker gennem 
ambulanceinstruktør eller anden udpeget sundhedsperson 
 
Efter oplæring overgår ansvaret for lægelig delegation, journalføring, tilsyn, samtykke, rapportering til 
myndigheder etc., til kommunerne. 

 
Ansvarsforhold 
Falcks virksomhedslæger er overordnet ansvarlige for uddannelsen og gældende instruks. 

 
Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Ambulance DK er ansvarlig for udfærdigelse og opdatering af  instruksen og 
dennes implementering. 
 
Den enkelte medarbejder, sundhedsfagligt autoriseret og ikke-autoriseret, der fungerer som lægelig  
medhjælp, er ansvarlig for at kende og anvende instruksen, herunder være bekendt med, at der håndteres 
personfølsomme oplysninger og den enkelte kommunes retningslinjer herfor. 

 

Baggrund 
Ny coronavirus er en luftvejsvirus, der hos langt de fleste smittede giver milde influenzasymptomer såsom 
ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, hovedpine, tør hoste og feber. I nogle tilfælde er der slet ingen 
symptomer. I få tilfælde kan ny coronavirus/COVID-19 føre til alvorlig sygdom, og derfor er det vigtigt at 
undgå, at smitten spredes. 
For at undgå smitte i forbindelse med test, sikres gældende hygiejneprincipper samt øget fokus på hygiejne 
generelt. Medvirkende til øget hygiejne er bl.a. placeringen og opbygningen af testfaciliteterne, anvendelse 
af værnemidler m.m. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Serum Institut gør sig 
gældende ved podning, herunder hører særligt, at der ikke må bæres smykker og ure på hænder og arme. 
En lyntest kaldes også en antigentest eller en kviktest. Denne test tages ved at indføre en ‘vatpind’ i næsen. 
Testresultatet giver et svar nu og her. Testen kan ikke afgøre, om man tidligere har været smittet, ligesom den 
ikke er en garanti for, at man ikke bliver smittet i fremtiden.  
 
Der har været meget debat omkring antigentests, og dét man generelt er enige om er, at den ikke er lige så 
præcis som en såkaldt PCR-test - til gengæld giver den et svar på kort tid. Ifølge producenten af én type 
antigentest (Roche) har kliniske studier vist at SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal har en sensitivitet (= 
evnen til korrekt at “fange” syge personer) på 90,6% og en specificitet (evnen til korrekt diagnose af raske 
personer) på 98,6%. Tal som disse afhænger imidlertid af hvilke grupper af mennesker der bliver testet. 
Generelt vil en antigentest være mest følsom hvis man tester individer med symptomer (man har meget virus i 
kroppen), og mindre følsom hos individer uden symptomer (man har ikke så meget virus i kroppen).

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da
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Hvem testes? 
Den der podes, skal kunne samarbejde (der må ikke anvendes tvang). Lokale instrukser for alder og 
samtykke skal følges. 

 

Værnemidler (beskyttelsesudstyr) 
• Værnemidler og tests skal opbevares tørt og ved stuetemperatur 
• Alle, der er indenfor 2 meters afstand af den, der skal podes, skal være iført værnemidler 

 
Værnemidler består af følgende: 

• Almindelig ren beklædning 
• Langærmet kittel/forklæde – kan bruges til podning af flere personer, men skal skiftes ved synlig 

forurening eller ved direkte kontakt med den der podes (berøring) 
• Visir – kan bruges til podning af flere personer, rengøres ved synligt snavs. Vær opmærksom 

på, om visiret dækker i alle arbejdsstillinger 
• Mundbind – kan bruges til podning af flere personer – skiftes, hvis det bliver vådt eller på anden 

måde forurenet 
• Handsker – skiftes mellem hver podning. HUSK: håndhygiejne mellem handskeskift 
• Forlades testområdet - fx ved toiletbesøg - skal alle værnemidler aftages og kasseres 
• Brugte værnemidler bortskaffes som almindeligt affald i lukket pose 
• HANDSKER KAN IKKE AFSPRITTES, HANDSKER ER ENGANGSUDSTYR OG SKIFTES 

MELLEM HVER PODNING. 
 
Påtagning af værnemidler: 
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal (Næseborstest)  
 
Følgende er fremgangsmåde for én slags test, anvend altid fremgangsmåden for dén type test, som anvendes 
på din arbejdsplads.  
 
Klargøring  
Før proceduren startes, skal testkassetterne og reagenserne bringes til driftstemperatur (15‑30 °C) 

• Kontrollér udløbsdatoen bag på indpakningen, hvis udløbet, brug da ikke testen.  
o Testkittet må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget, eller forseglingen er brudt 

 
 

• Åbn foliepakken, og tag testkassetten og posen med tørremiddel ud. Brug testen umiddelbart efter 
åbning af pakken. Testkassetten må ikke være beskadiget, og statusindikatoren for tørremidlet skal 
vise gyldig status (gul) 

 
Prøvetagning (nasal podeprøve) 

• Tag podepinden ud af emballagen ved at trække i begge plasticfilmens flapper. Podepinden må kun 
berøres på pinden og ikke ved eller på spidsen 

 
• Bed patienten om at bøje hovedet lidt tilbage 

 
• Før den sterile podepind ind i det næsebor, hvor der er mest sekret. Bliv ved med at rotere podepinden, 

mens den føres 2 cm ind i næseboret parallelt med ganen (ikke opad) i retning af halsen, indtil den 
møder let modstand.  

 
Undlad at presse podepinden længere ind end 2 cm. 
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1) Rotér podepinden 4 gange i ca. 15 sekunder mod næseskillevæggen, og tag den derefter ud af 
næseboret 
 

2) Gentag trin 3-4 med samme podepind i det andet næsebor  

Prøver skal indsamles fra begge næsebor med samme podepind 
 
 
 
 
Testanalyse 

• Placer podepinden i et rør med ekstraktionsbuffer 
(væske). Tryk bufferrøret sammen, og omrør podepinden 
mere end 10 gange 

 
• Fjern podepinden, mens rørets sider trykkes sammen for 

at trække væsken ud af podepinden 
 
 

• Hvis røret ikke trykkes sammen som beskrevet, kan 
det give forkerte resultater, da podepinden opsuger 
store mængder buffer. 

 
 
 

• Tryk hætten omhyggeligt på plads på røret 
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1) Placer testkassetten på en flad overflade, og dryp 4 dråber fra testrøret i testkassettens prøvebrønd 
ved en vinkel på 90°. 

 
 

2) Aflæs testresultatet efter 15‑30 minutter  

Testresultaterne må ikke aflæses, hvis der er gået mere end 30 minutter. Det kan give fejlagtige 
resultater. 
 

• Brugt testudstyr kan, ifølge Statens Serum Institut, bortskaffes som almindeligt affald 
såfremt det er forsvarligt emballeret, ikke drypper ved sammenpresning eller 
indeholder genstande, der kan stikke gennem emballagen. Lokale retningslinjer for 
bortskaffelse af testudstyr skal følges. 

 
 
Fortolkning af testresultater 
Kontrollinjen (C) 
Der vises en farvet linje øverst i resultatvinduet for at angive, at analysen fungerer korrekt.  
Denne linje er kontrollinjen (C). Kontrollinjen bliver altid synlig, hvis testresultatet er validt.  
Selvom kontrollinjen er utydelig eller ikke er ensartet, kan analysen anses for udført korrekt.  
 
Invalidt resultat 
Testresultatet skal anses for at være invalidt, hvis kontrollinjen (c) ikke bliver synlig:  
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Negativt testresultat 
Testresultatet skal anses for at være negativt, hvis kontrollinjen (c) bliver synlig:  

 
 
 
 
Positivt testresultat 
En farvet linje vises nederst i resultatvinduet, hvis resultatet er positivt. Denne linje er SARS‑CoV‑2 antigenets 
(T) testlinje. Selvom testlinjen er meget utydelig eller ikke er ensartet, kan analyseresultatet læses som et 
positivt resultat:  
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Proces for podning 
Kan variere efter lokale forhold 

• Testperson modtages i testlokalet og står i kø – iført mundbind 
• Testperson bliver registreret, testbrikken (dén del, hvor testvæsken skal dryppes i) lægges på et 

stykke papir med personens fornavn eller initialer på (må ikke være personfølsomme 
oplysninger) 

• Testperson informeres om, hvordan testen udføres, omkring særlige forhold, og informeres om, 
at der vil blive vejledt yderligere, når testresultat foreligger 

• Test gennemføres som angivet ovenfor 
• På testbrikken/papiret noteres tidspunkt for podning 
• Efter test afventer den testede resultatet, som er klar efter 15 minutter 
• Testresultat aflæses ud fra det noterede tidspunkt, og det sikres, at testresultatet udleveres til 

den rette person 
• Testresultat skal aflæses tidligst 15 minutter efter podning og ikke senere end 30 minutter efter 
• Journalføring og rapportering af positive følger separat instruktion fra kommunerne. 

 
Testresultat 
 (Se flowchart): 

Når testresultat foreligger, oplyses dette til den testede. Vær opmærksom på, at både den testedes 
persondata og testresultat er personfølsomme oplysninger og skal håndteres med diskretion jf. lokale 
procedurer herfor. 

 
Er testresultatet negativt 

• Den testede orienteres om dette med oplysning om fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle 
retningslinjer (afstand, håndsprit etc.). Eventuelle spørgsmål rettes til egen læge 
 

• Fælles for personer der er testet negative med antigentest er: Den testede skal modtage tilstrækkelig 
information, herunder, at testen ikke udelukker, at vedkommende er smittet 

 
• Såfremt det erkendes under testningen, at den testede person har symptomer eller er nærkontakt og 

antigentesten er negativ, skal personen rådes til at fortsætte med at opretholde selvisolation samt få 
foretaget en PCR-test. 

 
 

Er testresultatet mod forventning invalidt/ugyldigt 
• Orienteres den testede om dette og ny test tages  

 
 

Er testresultatet positivt 
• Patienten skal gå i isolation 

• Patienter skal rådgives til at få foretaget en opfølgende PCR test hurtigst muligt 

• Patienten skal informeres om, at det primære formål med den opfølgende PCR-test er at sikre 
materiale til analyse af virusvariant. Endvidere skal der informeres om, at PCR-testen kan bekræfte 
svaret af antigentesten, men at såfremt PCR-testen mod forventning er negativ, skal borgeren selv 
ringe til STPS ift. rådgivning om ophævelse af selvisolation, kontaktopsporing og ophævelse af 
kontakters selvisolation 

• Spørgsmål rettes til egen læge. 
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Rapportering af positive 
Alle positive resultater af test for COVID-19 skal indberettes til Corona-opsporingsenheden i Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Når en poder (på skoler) finder et positivt resultat, skal den smittedes oplysninger 
videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den enkelte kommune  skal sikre, at der er fastlagt procedurer 
for indberetning til styrelsen. Det er dermed kommunens ansvar at fastlægge proceduren herfor. 

 
Som udgangspunkt er følgende dog gældende: 

 
Poder skal bruge informationer optegnet i journalen 

 
• Poder skal udlevere et informationsbrev fra Styrelsen For Patientsikkerhed til den smittede, som 

findes på STPS’s hjemmeside 
 

• Et positivt prøveresultat, skal straks indringes til Coronaopsporingen på tlf. 32320511, 
tast 7 (åbningstid alle dage kl. 8-16) 

 
• Ansatte i Corona-opsporingsenheden vil herefter kontakte den smittede med henblik på en hurtig og 

effektiv smitteopsporing 
 

• Alle positive prøveresultater skal hver dag indberettes til Corona-opsporingsenheden  via sikker mail 
til coronatest@stps.dk 

mailto:coronatest@stps.dk
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Tavshedspligt 
Kommunerne har bedt os orientere vores kursister om følgende: 

 
Der er forventning om fortrolighed omkring oplysninger en poder får kendskab til via podning af 
medarbejdere på skoler. For alle personer, der har virke i kommuner, gælder en tavshedspligt vedrørende 
fortrolige oplysninger. 

 
Derudover er poderen også underlagt gældende retningslinjer for informations-sikkerhed i den enkelte 
kommune, herunder f.eks. GDPR og krav om ikke uberettiget at tilgå fortrolige oplysninger om personer, der 
ikke er en behandlingsmæssig relation til. 

 
Uberettiget fremsøgning eller videregivelse af fortrolige oplysninger kan medføre strafansvar, ligesom det 
også kan have ansættelsesretslige konsekvenser for poderen. 

 
Tavshedspligten er som regel beskrevet i medarbejderens ansættelsesbrev, og ved accept af dette, 
anerkender medarbejderen at ville overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsens ophør. Medarbejderen skal gerne have underskrevet ansættelsesbrev før der kan gives 
adgang til fortrolige oplysninger. 

 
Reglerne om tavshedspligt er i øvrigt beskrevet i Straffeloven og Forvaltningsloven. For sundhedspersoners 
vedkommende findes der desuden regler om tavshedspligt i Sundhedsloven. 
 

 

Omkring forsigtighedsregler 
Ved podning af børn er proceduren den samme, der skal dog udvises særlig forsigtighed, når der podes 
børn. Alle uanset alder skal kunne medvirke til podningen. 
 
Vær særligt opmærksom på, at podning skal foregå med forsigtighed i visse situationer/ved særlige 
helbredsmæssige tilstande som fx: 

• Tendens til næseblødning 
• Sygdomme i næsen 
• Ved nyligt brækket næse/efter næseoperation 
• Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen 

 
Rengøring 
Daglig, grundig rengøring udføres minimum én gang i døgnet. 
Efter hver test udføres rengøring af risikopunkter, samt det anvendte udstyr med desinfektion med 
ethanol/sprit. Det er særligt vigtigt med fokus på risikopunkter, som er steder eller udstyr, der har særlig 
betydning i forbindelse med smittespredning. Risikopunkter er steder, som berøres ofte og af mange i løbet 
af dagen. Al rengøring af podefaciliteter skal foregå iført værnemidler. 

 
Afvigelser 
Der kan - mod forventning - opstå mindre, forbigående bivirkninger ved podning i næsen. Dette kan fx være 
kortvarigt ubehag, generende fornemmelse i næsen, hoste, nysen og kløe. 

 
Der kan også - i meget sjældne tilfælde - opstå tilfælde, der kræver relevant førstehjælp. 

Af eksempler kan nævnes: 

• Næseblod: Her komprimeres med to fingre henover næseryggen på næsens ’bløde sted’. 
Komprimering holdes i 10 minutter eller indtil blødning ophører. 

• Besvimelse: Personer, der podes, kan i meget sjældne tilfælde reagere ved svimmelhed eller direkte 
besvimelse. Her lægges personen roligt ned, og der tages kontakt til relevant akuttilbud. 
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Ved mindste tvivl omkring eventuelle akut opståede tilstande, som opstår grundet podning, kontaktes læge, 
lægevagt eller alarmcentralen 1-1-2. Vær altid klar over adressen, hvor du befinder dig, så denne hurtigt 
kan oplyses. Uventede hændelser håndteres derudover jf. kommunal procedure for utilsigtede hændelser. 

 
Den enkelte kommune vil derudover have en procedure og en kontaktperson som henvendelser kan rettes 
til. 

 
Falcks hotline  
Falck har oprettet en sundhedsfaglig hotline, hvor du kan få råd og vejledning om COVID-19 podning. 
Dermed vil du kunne ringe til hotlinen fra kl. 07.00-15.00 fra mandag til fredag. Her vil du kunne stille 
eventuelle spørgsmål, som du ikke kan få svar på i det udleverede materiale. 

 
Ring til hotlinen på et af følgende to telefonnumre for at tale med en af vores eksperter: 

52739682 eller 52701767 
 
 
Ofte stillede spørgsmål  
Hvor sikker er testen? 

Der har været meget debat om hurtigtestens nøjagtighed. Ifølge producenten har kliniske studier vist at 
testen har en sensitivitet (= evnen til korrekt at “fange” syge personer) på 90,6% og en specificitet (evnen 
til korrekt diagnose af raske personer) på 98,6%. Se mere i afsnittet ”Baggrund”. 

 
Hvor ofte skal jeg skifte handsker? 

Du skal skifte handsker og udføre hånddesinfektion mellem hver podning. 
 
Hvor ofte skal jeg skifte kittel? 

Du skal skifte kittel hvis den bliver synligt forurenet, hvis den kommer i direkte kontakt den du tester eller hvis 
du forlader podeområdet, for eksempel for at vaske hænder eller gå på toilettet. 

 
Hvor længe skal jeg holde hænderne fugtige med håndsprit? 

Der skal benyttes en tilstrækkelig mængde håndsprit, så hænderne kan holdes fugtige i 30 sekunder. 
 

Er det nødvendigt at podepinden drejes rundt i 15 sekunder? 

Ja, for at podning foretages korrekt, skal podepinden være i begge næsebor i 15 sekunder. 
 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg taber noget udstyr på gulvet? 

Du må ikke benytte hverken podepind eller andet podeudstyr der har været tabt på gulvet, det er urent og 
skal kasseres. Værnemidler må heller ikke samles op fra gulvet og benyttes. 

 
Hvordan skal affald håndteres? 

Affaldet fra selve podningen, altså podepinde og testkits inkl. overskydende væske og evt. øvrigt 
testudstyr kan, baseret på en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut, håndteres som 
restaffald, såfremt det er forsvarligt emballeret, ikke drypper ved sammenpresning eller indeholder 
genstande, der kan stikke gennem emballagen. Andet affald, for eksempel emballage og værnemidler 
er også restaffald. Lokale retningslinjer for affaldshåndtering skal følges. 
 
Testkassetten viser positivt svar efter en time. Er den så positiv? 

Testen skal analyseres indenfor den tid producenten angiver. Der vil i dette tilfælde være tale om en falsk 
positiv. 
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