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Beskrivelse af model for selvtest vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge 

m.v. til kommuner og sprogcentre 

 

Det følgende er med forbehold for det konkrete indhold af regler, som bliver fastsat 

i en bekendtgørelse efter indstilling fra Epidemikommissionen og forelæggelse for 

Folketingets Epidemiudvalg efter reglerne herom i den nye epidemilov.   

 

Vejledning til kommunernes og sprogcentrenes forberedelser til selvpodning un-

der supervision på danskuddannelsesområdet  

 

Formålet med dette brev er at understøtte sprogcentrene og kommuner i forbere-

delserne til, at der kan udføres selvtest under supervision på sprogcentrene fra det 

tidspunkt, som vil blive fastsat i regler herom udstedt af Udlændinge- og Integrati-

onsministeriet i medfør af § 34 i epidemiloven. Det forventes at disse regler træder 

i kraft den 21. april 2021.   

 

Selvtest er et supplement til den eksisterende testkapacitet. Den enkelte kursist og 

ansatte m.fl. kan alternativt anvende det ordinære testsystem. Muligheden for 

selvtest under supervision på sprogcentre er forbeholdt kursister og ansatte på den 

pågældende institution.  

 
På danskuddannelsesområdet er det kommunen, som er driftsherre, og dermed 

ansvarlig for at iværksætte og drifte ordningen om selvtest under supervision på 

sprogcentrene, uanset om danskuddannelse i den pågældende kommune udbydes 

på et kommunalt eller privat sprogcenter. 

 

Ansættelse af supervisorer  

Selvtest ved kursister og ansatte vil skulle superviseres af personale, som er oplært  

i at forebygge smitte, overholde hygiejneregler, håndtere prøvemateriale, aflæse 

og indberette testsvar mv.  

  

Der vil ikke blive stillet nogen særlige krav til supervisorens baggrund eller faglige 

kvalifikationer ud over kursus i podning, se nærmere nedenfor. Det vil således ikke 

være et krav, at supervisoren skal have en sundhedsfaglig baggrund eller arbejder 

på delegation fra en sundhedsperson. Såfremt supervisionen alligevel sker ved eller 
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på delegation fra en autoriseret sundhedsperson, vil de almindelige regler for sund-

hedsfagligt virke, herunder pligt til journalføring, sundhedslovens samtykkeregler, 

tilsyn mv., finde anvendelse. Regler for sundhedsfagligt virke vil ikke finde anven-

delse, hvis supervisionen foretages af øvrigt personale.   

  

Sprogcentrene vil skulle udpege eller ansætte supervisorer, der kan supervisere 

kursisternes selvtest. Kommunen skal sikre, at supervisorer modtager den rette op-

læring i at håndtere opgaven i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. An-

tallet af supervisorer vil skulle estimeres på baggrund af information om testbehov 

(antal kursister og ansatte) og -kapacitet pr. supervisor (test i timen).   

 

Sprogcentrene skal sikre, at passende lokaler på eller i nær tilknytning til institutio-

nen står til rådighed til brug for den superviserede selvtest.   

 

Oplæring af supervisorer  

Som led i at indføre selvtest på sprogcentrene vil der skulle ske oplæring af medar-

bejdere, der kan varetage opgaven som supervisorer. Oplæring af supervisorer vil 

ske via en aftale indgået af kommunen med en eller flere til formålet godkendt pri-

vate leverandører.    

 

Tilmelding af supervisorer til oplæringsforløbet og adgang til instruktionsmaterialet 

for selvpodning af henholdsvis kursister og ansatte vil skulle ske ved kommunens 

henvendelse til den private leverandør, der er indgået kontrakt med.   

  

Testkits og værnemidler  

Det enkelte sprogcenter modtager testkits og værnemidler fra sprogcenterets be-

liggenhedsregion. Til brug for dialogen med beliggenhedsregionen skal der udpeges 

en kontaktperson. Den første forsendelse af testkits og værnemidler skal koordine-

res med Styrelsen for Forsyningssikkerhed via den af kommunen udnævnte kon-

taktperson, hvorefter institutionen skal bestille efter behov.  

  

Rekvirering af testkits og værnemidler med undtagelse af håndsprit skal ske i ”sæt” 

baseret på 14. dages behov hos beliggenhedsregionen. Der vil blive stillet et bereg-

ningsark til rådighed til formålet. Forskelle (f.eks. i bestillingssystemer) kan fore-

komme mellem regioner. På tværs af regioner forventes levering at kunne ske in-

den for fem arbejdsdage. Der vil som udgangspunkt kun blive leveret til én adresse 

for hver institution med mindre andet aftales med beliggenhedsregionen.   

  

Rekvirering af håndsprit skal ske hos Region Hovedstaden. Håndsprit vil som ud-

gangspunkt altid blive leveret i portioner af 200 liter under hensyn til, at håndsprit 

er kategoriseret som farligt gods. 

 

Indberetning af testresultater 

Alle testsvar (positive, negative og inkonklusive svar) skal dagligt indberettes til 

Sundhedsdatastyrelsen. Positive prøveresultater skal indringes til Styrelsen for Pa-

tientsikkerheds coronaopsporing. Nærmere oplysninger om indberetningspligten 
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fremgår af vedhæftede Vejledning til sprogcentrenes gennemførsel af selvpodning 

under supervision. 

 

Databehandling 

Kommunen sikrer, at indberetningen af data lever op til kravene om ansvarlighed 

og datasikkerhed samt kunne påvise, at behandling af personoplysninger overhol-

der principperne og kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5. 

 

Data om test kan være følsomme personoplysninger, og skal derfor håndteres her-

efter. Dette indebærer bl.a. at oplysningerne kun må kunne tilgås af personer, der 

har et fagligt behov herfor, ligesom data skal slettes så snart oplysningen ikke læn-

gere er relevant. 

 

I tilfælde af brud på datasikkerheden, fx utilsigtet adgang til testresultaterne, 

skal bruddet anmeldes til Datatilsynet inden for 72 timer, jf. databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 33. 

 

Tilsyn 

Kommunen vil som driftsmyndighed føre tilsyn med, at den superviserede selvtest 

sker under overholdelse af regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyn-

dighederne eller Udlændinge- og Integrationsministeriet har fastsat herfor.  

 

Det vil fx være kommunens ansvar at føre tilsyn med de fysiske rammer, hvorunder 

undersøgelsen finder sted, de hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen, 

håndtering af indberetningspligten af alle undersøgelsesresultater til Statens Se-

rum Institut, samt håndtering af kursister og ansatte med positivt undersøgelsesre-

sultat. 

 

Økonomi: 

Økonomisk kompensation som led i forebyggelsen af covid-19 behandles samlet i 

forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2022. 

 


