
Webinar for ledelser og 

kommunale sundhedstjenester

23. oktober 2020

Når en elev/et barn eller en medarbejder 
på en grundskole eller i et dagtilbud er 
smittet med COVID-19



• Velkomst

• Indledning v. enhedschef, overlæge Lena Graversen, baggrund, program og rammer 

• Smitteopsporing i grundskole eller daginstitution 
v. fuldmægtig Marie Wegner Hove, Sundhedsstyrelsen og 
sektionsleder Anne Hempel Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed

• Når flere er smittede med COVID-19 på samme skole eller daginstitution 
v. fuldmægtig Marie Wegner Hove, Sundhedsstyrelsen 
og sektionsleder Anne Hempel Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed

• Afsluttende spørgsmål 

• Afrunding

Program
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Marie Wegner Hove, fuldmægtig

Sundhedsstyrelsen

23. oktober 2020

Smitteopsporing i grundskole eller daginstitution
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Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder 
Styrelsen for Patientsikkerhed



Rollefordeling ift. den direkte kontakt med institutioner

23. oktober 2020

Kommunale 
sundhedstjeneste

Styrelsen for 
Patientsikkerhed

Styrelsen for 
uddannelse og kvalitet

Ungdoms- og voksenuddannelserOffentlige og private dagtilbud

Grundskoler

Efterskoler og privatskoler

Offentlige og private dagtilbud

Grundskoler

Efterskoler og privatskoler

Ungdoms- og voksenuddannelser

Sundhedsfaglig rådgivning Sundhedsfaglig rådgivning
Rådgivning om nødundervisning og 

–pasning
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Kommunikationsveje

23. oktober 2020

Smittet elev Smittet medarbejder

Forældre

Ledelsen på skolen eller dagtilbuddet

Kommunale sundhedstjeneste

Styrelsen for Patientsikkerhed

Søger
rådgivning
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1. Er barnet/eleven i dagtilbud/skole? 

Isolér barn ind til det bliver hentet/kan tage hjem.

2. Hvis barnet/eleven har været i skole/dagtilbuddet i smitteperioden? To muligheder:

A: Med symptomer – smitteperiode er 48 timer før symptomer begyndte

B: Uden symptomer – smitteperiode er 48 timer inden testen blev taget (ikke svartidspunkt for testen)

3. Afgør hvem der ellers skal hjem og testes

Hvis barnet/eleven IKKE har været i skole/dagtilbud i de 48 timer  ingen smitteopsporing

Hvad skal ledelsen/sundhedstjenesten overveje, når de får 
besked om én smittet elev/ét smittet barn
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To muligheder for håndtering af smitteopsporing. Hvilken?

23. oktober 2020

Klassen HAR 
overholdt 1 meters afstand

Klassen/stuen HAR IKKE 
overholdt 1 meters afstand

Find nære kontakter i og 
uden for klassen

Resten af klassen skal 
screenes

Hele klassen/stuen 
behandles som nære 

kontakter

Find øvrige nære 
kontakter på 

skolen/dagtilbuddet

1 2

7



Nære kontakter

23. oktober 2020

Man er nær kontakt, hvis man:

• Bor sammen med en smittet person

• Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person (fx en god ven fra naboklassen)

• Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx hvis man er blevet 
nyst eller hostet på)

• Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person
(fx ved en samtale med personen).

Det er en konkret vurdering, hvem der er nær kontakt
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HAR overholdt anbefaling om 1 meters afstand

23. oktober 2020

Orienter nære kontakter/forældre

Skoleledelsen i samarbejde 
med forældre og evt. 
sundhedstjenesten

Identificer nære kontakter på skolen

Pjecer 
på 

sst.dk
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Resten af klassen = Screening



Test af nære kontakter

Foældre bestiller tid til testene på 

coronaprover.dk 

Test 1: Tidligst 4. dagen fra sidste mulige smittetidspunkt*

Test 2: 2 dage efter test 1*

*Mere end 6 dage fra sidste smitte = kun én test

Forældre ringer 32 32 05 11 (tast 2) 

og reserverer 2* test
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Forældre ringer til 70 20 02 33 (tast 2) for 

afklaring af, hvilke dage der skal testes
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HAR overholdt anbefaling om 1 meters afstand, screening

23. oktober 2020

Screening = resten af klassen

Isoler klasse og send hjem

Forældre bestiller 1 test på 
coronaprover.dk 

Orienter forældre

Bliv hjemme indtil negativt testsvar

Elever/børn testes HURTIGST MULIGT
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HAR IKKE overholdt anbefaling om 1 meters afstand

23. oktober 2020

Identificer øvrige nære kontakter på 
skolen/i dagtilbuddet                

Orienter nære kontakter/forældre

Hele klassen/stuen betragtes som 
nære kontakter

Isoler klasse/stue og nære kontakter - send hjem
Skoleledelsen i 

samarbejde med 
forældre og evt. 

sundhedstjenesten
Pjecer 

på 
sst.dk
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Test af nære kontakter

Foældre bestiller tid til testene på 

coronaprover.dk 

Test 1: Tidligst 4. dagen fra sidste mulige smittetidspunkt*

Test 2: 2 dage efter test 1*

*Mere end 6 dage fra sidste smitte = kun én test

Forældre ringer 32 32 05 11 (tast 2) 

og reserverer 2* test

13

Forældre ringer til 70 20 02 33 (tast 2) for 

afklaring af, hvilke dage der skal testes
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Når en medarbejder er smittet

23. oktober 2020

Identificer nære kontakter på skolen/i dagtilbuddet                

Isoler og send hjem

Skoleledelsen i 
samarbejde med 

medarbejderen og evt. 
sundhedstjenesten

Orienter forældre
Pjece 

på 
sst.dk

14



Test af nære kontakter

Nær kontakt bestiller tid til testene på 

coronaprover.dk 

Test 1: Tidligst 4. dagen fra sidste mulige smittetidspunkt*

Test 2: 2 dage efter test 1*

*Mere end 6 dage fra sidste smitte = kun én test

Nær kontakt ringer 32 32 05 11 (tast 2) 

og reserverer 2* test
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Nær kontakt ringer til 70 20 02 33 (tast 2) 

for afklaring af, hvilke dage der skal testes
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Hvornår kan en elev/et barn komme i skole/dagtilbud efter 
en positiv test?

23. oktober 2020

En elev/kursist skal ikke have taget en ny test, før de må komme tilbage, men: 

Ved symptomer

• 48 timer efter, at symptomer helt er forsvundet

Uden symptomer

• 7 dage efter, at testen er taget 

Regler om isolation og afstand er de samme for børn og voksne, men omsorg for og 
tæt kontakt til børn er vigtigere end afstand

16



Mistanke om COVID-19 hos elev/barn

23. oktober 2020

• Ingen kontaktopsporing, før der er et positivt testsvar

• Ingen kontaktopsporing, hvis elev/barn er nær kontakt til en smittet 
uden for skolen/dagtilbuddet (fx et familiemedlem), hvis elev/barn 
ikke er testet positiv
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23. oktober 2020

Når flere er smittede med COVID-19 på samme 
skole eller daginstitution
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Hvornår er det et smitteudbrud?

23. oktober 2020

• Når der er flere smittede, som ikke kan forklares 
(fx søskende eller elever, der har været til samme fest)

• Afgrænsning af nære kontakter ved udbrud er en konkret vurdering

• Tvivl om udbrud 
 den kommunale sundhedstjeneste kan kontakte 

Styrelsen for Patientsikkerhed
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• Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er 
fællesnævner for tilfældene

• Hvis hele klasser sendes hjem, skal det rapporteres til STUK, da 
nødundervisning skal sættes i gang.

• Nedlukning? Hvor stor del af skole fx?

Udbrudshåndtering
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• SFO: ofte overlap mellem børn i klasse og SFO. Hvis andre børn, den smittede har 
leget tæt med= nær kontakt

Særligt for SFO
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Anbefalinger

• Kommuniker til institutionsledelserne om, at de kan få rådgivning

• Tydelig kommunikation på kommunens hjemmeside om kontaktinfo – også i 
weekenden

• Orienter kommunens information (hovedtelefon og mail) om, hvordan man får fat i 
den kommunale sundhedstjeneste

Hvordan får man fat i den kommunale sundhedstjeneste?
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