
Webinar 22. januar 2021

Coronaopsporing i kommunerne

22. januar 2021



• Kommunernes opgave med smitteopsporing

• Informationsstrøm

• Proces fra test til opsporing

• Selvisolation

• Nære kontakter

• Isolationsopkald

Program
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1. Sikre isolation af smittede

2. Opspore nære kontakter

3. Sikre isolation og korrekt test af nære kontakter

Målet er personlig kontakt til alle smittede

Vi skal bryde smittekæder
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Kontakt til de smittede, STPS ikke får fat i

1. Telefonisk eller fysisk kontakt til smittede

• Sikre isolation af smittede

• Afklaring af smittedes nære kontakter 

2. Isolationsopkald

• Hjælpe den smittede med at sikre fortsat isolation

Kommunernes rolle i smitteopsporing
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Der finder udveksling af data sted dagligt inden kl.9. Her videregiver:

• STPS oplysninger til kommunen, hvis der ikke opnås kontakt inden for 24 timer om 
henholdsvis :

• smitteopkald 

• selvisolationsopkald

• Kommunen sender resultatet af bistanden tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed på 
individ niveau (dagligt) inden for de næste 24 timer om de samme to kontakttyper

Informationsstrøm
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Fra STPS til kommunerne

• CPR-nummer

• SmitteID

• Adresse

• Postnr.

• By

• Dato for positiv test

Dataudveksling vedr. smitteopkald

23. januar 2021

Fra kommunerne til STPS

• CPR-nummer

• SmitteID

• Kontakt opnået ja/nej

• Symptomer ja/nej

• Dato for symptomdebut

• Formodet smittekilde (drop down)

• Nære kontakter (liste eller antal)
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Fra STPS til kommunerne

• CPR-nummer

• SmitteID

• Adresse

• Postnr.

• By

• Dato for positiv test

• Dato for symptomdebut

Dataudveksling vedr. selvisolationsopkald

23. januar 2021

Fra kommunerne til STPS

• CPR-nummer

• SmitteID

• Kontakt opnået ja/nej

• Symptomer i isolationsperioden ja/nej

• Hvis ja, hvilke symptomer

• Er borgeren fortsat isoleret ja/nej

• Hvis nej, hvorfor ikke

• Problemer med at overholde anbefalingerne

• Hvis ja, hvorfor

• Er nære kontakter informeret

• Hvis nej, hvorfor ikke

• Ønsker borgeren hjælp til selvisolation eller under denne 

• Ønsker borgeren hjælp til isolationsfaciliteter ja/nej
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Coronaopsporing i STPS
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Coronaopsporing i STPS og kommuner

Kommunen 
forsøger kontakt
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Kommune

LISTE
Smittede STPS 

ikke får fat i

24 timer

Ringer til 
smittede

Tager evt. hjem 
til smittede

24 timer

O
p

ga
ve

r

Smitteopsporing 
mellem STPS og 
kommuner

STPS

Isolationsvejledning

Afklare behov for kommunal støtte til fx indkøb

Tilbud om isolationsfaciliteter

Kortlægge nære kontakter:

• Vejlede smittede til at kontakte nære kontakter
• Send liste med nære kontakter til STPS, som 

kontakter nære kontakter

SSI

LISTE
Alle smittede

STPS

Konkret vurdering 
af videre forløb

LISTE 
Smittede 

kommunen ikke 
får fat i

LISTE 
Nære kontakter, 
STPS kontakter

Løbende



Styrelsen for Patientsikkerhed

• overordnet ansvar

• leverer og opsamler data 

• varetager fortsat kontakt til smittede med varianter af coronavirus

• bistår ved tvivlsspørgsmål

Kommunerne

• indhenter og leverer data

• støtte til egne medarbejdere – fx værnemidler, tolk

• isolationsfaciliteter og støtte til fx indkøb

• organisering i kommuner – fx superviser

Rollefordeling
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1. Isolationsvejledning

2. Afklare behov for kommunal støtte til fx indkøb

3. Tilbud om isolationsfaciliteter

4. Kortlægge nære kontakter:

• Kontaktoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed
• Vejledning og information

Samtalen med den smittede
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Smitteperiode

22. januar 202113

48 timer før 
symptomdebut Periode med symptomer

48 timer efter 
symptomophør

Med 
symptomer

Uden 
Symptomer

Uden symptomer 
ved test, men 
udvikler symptomer 
efter test

48 timer 
før test 7 dage

48 timer 
før test Periode med symptomer

48 timer efter 
symptomophør

Testdag

Testdag



• Blive hjemme og ikke mødes med personer uden for husstanden

• Ikke forlade egen matrikel

• Ingen indkøb

• Ingen hundeluftning

• Undgå tæt kontakt med personer i husstanden

• Ingen ophold i samme rum

• Ingen fysisk kontakt

• God hygiejne og rengøring

Selvisolation 
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Udfordringer

• Små boliger

• Børnefamilier

• Kæledyr

• Indkøb

Selvisolation
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Næste led i smittekæden

• Selvisolation

• Test
• Flere test på bestemte dage

• Afhængig af eksponering 

• Kræver henvisning fra Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed

Nære kontakter
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• Bor sammen med en smittet

• Direkte fysisk kontakt med smittet 

inkl. dråber fra hoste eller nys  

• Inden for 2 meter af en smittet i mere end 

15 sammenhængende minutter

Nære kontakter
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• Skoler og daginstitutioner

• Plejehjem 

• Begivenheder

• Fly

- orienteres typisk af institutionen eller STPS

Nære kontakter - øvrige
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Løbende eksponering med ophør

• Test ved ophør af eksponering + 4. dag + 6. dag

• Isolation til svar på 3. test

Løbende eksponering uden ophør

• Test hurtigst muligt + ved ophør

• Isolation til svar på 2. test

Nære kontakter, der bor sammen med en smittet
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• Kohorteisolation

• Hele husstanden isolerer sig

• Ikke samme isolationsperiode for alle

Samisolation
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Hvem har den smittede været sammen med i sin smitteperiode?

• Navn

• Telefonnummer

• Dato for sidste kontakt

• Samtykke til at oplyse navn på den smittede - ja/nej

Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter og informerer nære kontakter om 
selvisolation og test.

Kortlægning af nære kontakter
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Nære kontakter skal 

• Isolere sig

• Ringe til Coronaopsporing i STPS for at få henvisning til test 

• Herefter selv bestille tider til test på coronaprover.dk

Henvisning åbner for 

• Flere testtider

• Mulighed for at bestille flere tider på én gang

Når smittede selv vil informere nære kontakter

22. januar 202124



Registrering af nære kontakter

22. januar 202125

• Kommunen giver løbende STPS besked om nære kontakter, som 

skal kontaktes af STPS 

• Kommunen opsamler tal for nære kontakter, der kontaktes og 

informeres af smittede selv



• Kommunal supervisor

• Telefonlinje til Styrelsen for Patientsikkerhed 

• Materialepakke

• Skema til registrering af oplysninger

Sikkerhed for medarbejdere

• Værnemidler ved hjemmebesøg

Støtte til indsatsen
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• Svært for nogle at opretholde selvisolation

• Problemer opstår ofte efter nogle dage

• Nogle har brug for støtte – praktisk og psykisk

• Isolationsopkaldet giver tryghed

Isolationsopkald
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• Hvordan går det? 

• Kan vi hjælpe med noget? 

• Er de nære kontakter blevet informeret? 

• Symptomer – betydning for smitteperiode

Henvis altid til egen læge for rådgivning om sygdom og symptomer

Indhold i samtalen
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• Hvordan får jeg hjælp til indkøb og andet praktisk?

• Hvordan gør vi, når flere i familien er smittet, og der er mindreårige børn?

• Hvor få symptomer må jeg have, før jeg bryder isolationen?

• Skal jeg testes igen, før jeg kan begynde på arbejde?

Typiske spørgsmål ved isolationsopkald
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