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Tilpasset til RHP-forhold: bilag 4 til regional vejledning:
COVID-19 - visitation, udredning, håndtering, behandling og information

Action Card 2:
Uventet fund af COVID‐19 blandt personale (Udbrud)
Ansvar: Centerledelsen orienterer hygiejnesygeplejerske Anni Juhl Jørgensen (anni.juhljoergensen@regionh.dk, telefon: 28519915) og kontaktdirektør om udbrud blandt
personale. Centersledelsen har ansvar for at lede opsporing, inddæmning og opfølgning.
For at afdække om der er tale om et udbrud gøres følgende:
• Den/det smittede personale hjemsendes i selvisolation indtil 48 timers
symptomfrihed eller 7 dage efter positivt testresultat.
• Personale, der identificeres som nære kontakter til det smittede
personalemedlem
− Hjemsendes i selvisolation
− Testes samme dag, dag 4 og dag 6 efter seneste eksponeringsdag
▪ Hvis test dag 4 er negativ, kan personalet møde på arbejde
▪ Test på dag 6 skal fortsat gennemføres.
• Patienter, der identificeres som nære kontakter:
− Isoleres på egen stue (hvis patienten vil samarbejde)
− Testes samme dag, dag 4 og dag 6 efter seneste eksponeringsdag
− Isolation kan som udgangspunkt ophæves ved negativt testresultat 4. dag
− Test på dag 6 skal fortsat gennemføres.
• Patienter, som er overflyttet eller udskrevet indenfor de seneste 48 timer forud
for positivt testsvar og som er identificeret som nær kontakt:
− Hvis patienten fortsat er indlagt: Test samme dag, dag 4 og dag 6 efter
seneste eksponeringsdag
▪ Patient isoleres
▪ Isolation kan ophæves ved negativt testresultat på dag 4.
▪ Test på dag 6 skal fortsat gennemføres.
Hvis patienten er udskrevet: Test dag 4 og dag 6 og selvisolation. Isolation
ophæves ved negativ test dag 4.
Situationen vurderes som et udbrud, hvis en af følgende gælder:
én af de nære kontakter (blandt patienter og personale) er testet positive
der er to eller flere ansatte i afdelingen der har COVID‐19 symptomer og efterfølgende
testes positiv indenfor få døgn

•
•

Når udbrud er konstateret, gøres følgende vedr. patienterne:
• Patienter indlagt i afsnittet (dvs. ikke nære kontakter):
• Testes samme dag og igen dag 7:
• Test udføres herefter hver 7. dag indtil der ikke længere konstateres nye
tilfælde blandt patienter og personale
• Isolation er ikke påkrævet.
• Ved overflytning af patient: Rekvirerende afsnit har ansvaret for overlevering af
podesvar
• Det skal overvejes om der skal lukkes for indtag af nye patienter i afsnittet, indtil
ledelsen har overblik over udbruddets omfang blandt patienter og personale.
Hvis der findes positive testsvar blandt ikke nære kontakter i patientgruppen,
startes ny smitteopsporing.

Når udbrud er konstateret, gøres følgende vedr. øvrigt personale:
• Personale (dvs. ikke nære kontakter), som har været på arbejde i afsnittet
indenfor de seneste 48 timer fra smitte er konstateret:
− Testes samme dag og igen dag 7
− Test udføres hver 7. dag indtil ingen nye tilfælde konstateres blandt
patienter og personale
− Kan fortsat møde på arbejde.
Hvis der findes positive testsvar blandt ikke nære kontakter blandt personalet,
startes ny smitteopsporing.
Advisering af andre afdelinger:
Hvis det smittede personale har været i kontakt med andre afsnit/center indenfor de
sidste 48 timer, før personalet fik symptomer eller prøven er taget, kontaktes disse
afdelinger m.h.p. smitteopsporing af nære kontakter.
SP‐rapport – smitteopsporing:
Til opsporing af nære kontakter kan SP‐rapport Spor patient anvendes.

Smitteopsporing udenfor hospitalet
Styrelsen for Patientsikkerhed kan hjælpe med smitteopsporing og kontakt til nære
kontakter uden for hospitalet (private kontakter). Telefon: 70200233 samt www.stps.dk

