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INFORMATION 3

Information 3 om COVID-19

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt nye 
informationer om forhold omkring COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har d. 4. marts opdateret deres anbefalinger vedr. familie 
til personer, der har rejst i risikoområder. 

Sundhedsstyrelsen anbefaling lyder nu som følger: Hvis du har 
familiemedlemmer, som ikke har rejst med til risikoområderne, så anbefaler 
vi, at du efter hjemkomst holder dig fysisk adskilt fra dem i 2 uger. Hvis du 
har været i direkte kontakt med dine familiemedlemmer efter hjemkomst, 
anbefaler vi, at de pågældende familiemedlemmer også bliver hjemme i to 
uger.

Dette gælder for alle danskere, som er hjemkommet efter 2. marts 2020 og 
for personale i sundheds- og plejesektoren efter 18. februar 2020.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-
sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar.

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 5. marts oplyst følgende til KL:

Hvornår kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed en kommune i 
forbindelse med COVID-19?
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fortager smitteopsporing og 
beslutter, hvem der er tætte kontakter til den smittede, og som derfor skal 
sættes i hjemmekarantæne. Dette arbejde sker med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens retningslinje. 

Såfremt en borger testes positiv for COVID-19, orienteres Styrelsen for 
Patientsikkerhed telefonisk af det sygehus, som patienten tilhører. Styrelsen 
har døgnåbne telefoner og modtager anmeldelsen telefonisk, så snart det 
positive svar foreligger. Herefter starter opgaven med at afdække den 
smittedes færden fra to døgn før symptomdebut og til personen er blevet 
isoleret alene i eget hjem. På baggrund af dette vurderes, hvem der er tætte 
kontakter til patienten, og som dermed skal sættes i hjemmekarantæne. 
Styrelsen kontakter de konkrete personer direkte og laver aftale om, hvordan 
karantænen skal foregå. 

Har patienten, der er testet positiv for COVID-19, en tæt relation til en 
kommunal institution fx er elev på en skole, går i børnehave eller har 
kommunen som arbejdsplads, vil de pågældende kommunale institutioner 
blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på 
forholdsregler og eventuel smitteopsporing i institutionen/arbejdspladsen. 
Styrelsen kontakter kun de pågældende kommunale institutioner, hvis det er 
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NOTAT

relevant. Fx vil kommunen ikke blive kontaktet, hvis en COVID-19-smittet 
skoleelev ikke har været i daginstitutionen eller på skolen i den periode, hvor 
vedkommende har kunnet smitte.

Hvis et barn bliver sat i karantæne, så vil vi opfordre forældrene til at fortælle 
det til daginstitutionen/skolen. Et barn i karantæne er ikke sygt, men der 
risiko for, at det kan blive det. Ledelsen kan sende følgende information til 
forældrene i daginstitutionen/skolen: Vi er blevet oplyst om, at et barn på 
skolen/daginstitutionen er sat i karantæne, fordi det har været udsat for 
smitte med COVID-19. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der ikke er 
nogen risiko for de øvrige børn i skolen/daginstitutionen. Børn i karantæne 
har ikke været syge og har derfor ikke kunnet smitte videre. 

Alle kommuner skal være opmærksomme på at reglerne om 
tavshedspligt også her er gældende. Det betyder at navne på smittede 
og karantæneramte medarbejdere ikke må oplyses. 

Kommunen er velkomne til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på 

Hovednumre
Tilsyn og Rådgivning Øst: 72 22 74 50 
Tilsyn og Rådgivning Nord: 72 22 79 70
Tilsyn og Rådgivning Syd: 72 22 79 50

Beredskabsvagt 
ØST for Storebælt: 70 22 02 68
VEST for Storebælt: 70 22 02 69
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