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Skema om opsporing og håndtering af kontakter til smittede med COVID-19 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny definition d. 20/12-21: Nære kontakter ændres nu til 

husstandskontakter og øvrige kontakter. 

Se detaljerne i ”Retningslinie for opsporing og håndtering af kontakter til smittede med COVID-19” (link) 

Pjecer og materialer findes her:  https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-

smittet/Naere-kontakter  

• Pjecen: ”Er dit barn nær kontakt?” – er under opdatering 

Husstandskontakter:  

- De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19  

- Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)  

- Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist 

covid-19  

- Overnattende gæster/legekammerater 

Husstandskontakter Alle personer, undtagen 
personer der er omfattet 
af de to næste kolonner 

Personer, der har fået 3. 
vaccinestik dvs. er 
revaccineret 

Personer, der har været 
smittet inden for de sidste 
12 uger 

Hvis eksponeringen for 
smitte i hjemmet ophører 
dvs. at den smittede kan 
isolere sig fra de andre i 
husstanden 

Isolation: Ja, indtil negativt 
svar på dag 4-testen 
 
 
 
Test: Ja 
- PCR-test på dag 4 
- PCR-/kviktest på dag 6 
 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Ja 
- Kviktest hurtigst muligt 
- PCR-test på dag 4 
- PCR-/kviktest på dag 6 
 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Nej 

Hvis eksponeringen for 
smitte i hjemmet 
fortsætter fx hvis det ikke 
er muligt at holde afstand 
til den smittede. 

Isolation: Ja, indtil negativt 
svar på sidste test 
 
Test: Ja 
Hvis den smittede har 
symptomer: 
- Kviktest hurtigst muligt 
- PCR-test 48 timer efter 

at den smittede sidst 
havde symptomer  

 
Hvis den smittede ikke har 
symptomer: 
- Kviktest hurtigst muligt 
- PCR-test 7 dage efter at 

den smittede blev testet 
positiv 

Isolation: Ja, indtil negativt 
svar på sidste test 
 
Test: Ja 
Hvis den smittede har 
symptomer: 
- Kviktest hurtigst muligt 
- PCR-test 48 timer efter 

at den smittede sidst 
havde symptomer  

 
Hvis den smittede ikke har 
symptomer: 
- Kviktest hurtigst muligt 
- PCR-test 7 dage efter at 

den smittede blev testet 
positiv 

Isolation: Ja 
Hvis den smittede har 
symptomer: Isolation 
indtil 48 timer efter ophør 
af symptomer hos den 
smittede.  
 
Hvis den smittede ikke har 
symptomer:  
Isolation indtil 7 dage efter 
den smittede har fået 
foretaget en positiv test 
 
 
Test: Nej 
 

 

Bestilling af PCR-test: Brug selvbetjeningsløsningen for nære kontakter. Find guiden her:  
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-/generel-guide   

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Retningslinjer-for-opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter_13_-version_201221_faerdig-version.ashx?la=da&hash=3D5E9D451676F7EA4E0760C23E5DDD0896A546B1
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-/generel-guide


Opd. 07-01-22 

 

2 
 

  



Opd. 07-01-22 

 

3 
 

Øvrige kontakter: 

De personer, som har været tæt på en person, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest), og som 

ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:  

- Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på 

uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.  

- Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.  

- Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.  

- Klassekammeraterne i stamklassen til en smittet elev i grundskolen mv. samt alle børn på stuen i 

dagtilbud 

- Ovenstående er ikke en udtømmende liste 

Øvrige kontakter: 
 

Alle personer, undtagen 
personer der er omfattet 
af de to næste kolonner 

Personer der er vaccineret 
(uanset om man har fået 
1, 2 eller 3 stik)  

Personer der har været 
smittet inden for de sidste 
12 uger. 

Personer, som den 
smittede har været tæt på 
uden for hjemmet 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Ja 
- Kviktest/selvtest 

hurtigst muligt 
- Kviktest/selvtest  på dag 

4 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Ja 
- Kviktest/selvtest  

hurtigst muligt 
- Kviktest/selvtest  på dag 

4 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Nej 

 

Pjecen: Til dig der er ’øvrig kontakt’ til en der er smittet med ny coronavirus: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Til-dig-der-er-_oevrig-kontakt_-til-en-der-er-smittet-med-ny-

coronavirus_  

 

Særligt vedr. børn i 
skoler og dagtilbud  
 

Alle personer, undtagen 
personer der er omfattet 
af de to næste kolonner 

Personer der er vaccineret 
(uanset om man har fået 
1, 2 eller 3 stik)  

Personer der har været 
smittet inden for de sidste 
12 uger. 

Børn følger logikken for 
øvrige kontakter  
 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Ja 
- Kviktest/selvtest  

hurtigst muligt 
- Kviktest/selvtest på dag 

4 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Ja 
- Kviktest/selvtest  

hurtigst muligt 
- Kviktest/selvtest på dag 

4 

Isolation: Nej 
(Hvis man få symptomer 
skal man isoleres og PCR-
testes hurtigst muligt) 
 
Test: Nej 

Retningslinie fra Sundhedsstyrelsen: ”Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i 

dagtilbud mv.” pr. 6/1-2022 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-

blandt-boern-i-dagtilbud-og-

grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Til-dig-der-er-_oevrig-kontakt_-til-en-der-er-smittet-med-ny-coronavirus_
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Til-dig-der-er-_oevrig-kontakt_-til-en-der-er-smittet-med-ny-coronavirus_
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
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