Nærværende vejledning er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og godkendt af
Sundhedsministeriet. Der tages derfor forbehold for, at nærværende vejledning kan ændre sig løbende.

Vejledning til selvtest på efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
Tema
Baggrund

Beskrivelse
Efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere vederlagsfri antigenselvtestkits til brug for selvtest
i hjemmet og/eller på skolen/institutionen.
Målgruppen for udleveringen af vederlagsfri antigenselvtestkit er elever,
kursister, deltagere og ansatte, der er omfattet af en opfordring til test.
Følgende personer er ikke omfattet af målgruppen:
• Personer med symptomer på COVID-19.
•

Personer som er nær kontakt til et smittet.

•

Personer som har været smittet inden for de seneste 12 uger.

•

Personer der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes,
fx ved tendens til næseblødning, sygdomme i næsesvælget eller skader i og omkring næseregionen.

Formål

At sikre, at selvtest rekvireres, udleveres og gennemføres korrekt.

Testkit
og værnemidler

Der må alene udleveres antigenselvtestkits, der er godkendt til selvtest
og leveret til skolen/institutionen af beliggenhedsregionen.
Der er ingen særskilte anbefalinger til værnemidler, rengøring, håndtering af affald mv. i forbindelse med gennemførelse af selvtest.
Rekvirering af antigenselvtestkits og værnemidler - med undtagelse af
håndsprit - skal ske hos beliggenhedsregionen. Rekvirering af håndsprit
skal ske hos Region Hovedstaden. Der kan rekvireres testkits svarende
til to ugentlige test pr. elev, kursist, deltager og ansat. Det henstilles, at
skole/institutionen ikke bestiller større mængder testkits, da test også
skal bruges i andre dele af samfundet, fx plejesektoren. Der kan rekvireres værnemidler til brug for gennemførelse af selvtest på skolen/institutionen samt til efterlevelse af eventuelle krav om mundbind/visir.
Testkits og værnemidler kan som udgangspunkt leveres til én adresse
for hver skole/institution med mindre andet aftales med regionen.

Samtykke
mv.

Samtykke
Elever, kursister, deltagere og ansatte skal give et informeret samtykke
til at få udleveret eller gennemføre selvtest. Såfremt en elev, kursist, deltager eller ansat henvender sig til skolen/institutionen med et ønske om
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at få udleveret antigenselvtestkit eller om at gennemføre selvtest på skolen/institutionen, vil det blive anset som tilstrækkeligt samtykke.
Skolen/institutionen skal informere elever/forældre, kursister, deltagere
og ansatte om udlevering af antigenselvtestkits til brug for selvtest i
hjemmet eller på skolen/institutionen. Det er skolens/institutionens ansvar at sikre, at forældre eller værger til mindreårige modtager fyldestgørende information om skolens/institutionens lokale praksis for selvtest.
Såfremt selvtest på skolen/institutionen bliver assisteret af sundhedsfagligt personale, fx en sygeplejerske, er der for elever under 15 år krav om
skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
Tavshedspligt
Såfremt selvtest bliver gennemført på skolen/institutionen, er den person, der assisterer gennemførelsen, underlagt tavshedspligt efter gældende retningslinjer for informationssikkerhed, og må under ingen omstændigheder videregive oplysninger, som kommer til vedkommendes
kendskab i forbindelse med testafviklingen.
Udlevering af
selvtest

Skolen/institutionen må alene udlevere antigenselvtestkits til elever,
kursister, deltager og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest. Den enkelte skole/institution tilrettelægger udleveringen af
antigenselvtestkits, så de disponeres under skyldige økonomiske hensyn.
Det anbefales at udlevere to antigenselvtestkits om ugen til hver enkelt
elev, kursist, deltager og ansatte, samt at udleveringen registreres med
henblik på at minimere risikoen for misbrug af ordningen.

Gennemførelse af
selvtest

Selvtest skal gennemføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. Proceduren kan variere og fremgår af produktets indlægsseddel.
Eksempelvis varierer aldersgrænsen for brug af testen samt krav til opsyn eller assistance af en voksen over 18 år.
Den enkelte skole/institution kan vælge at lade elever, kursister, deltagere og ansatte gennemføre selvtest på skolen/institutionen. Såfremt
selvtest bliver gennemført på skolen/institutionen, skal skolens/institutionens leder sikre, at det sker i henhold til nedenstående retningslinjer:
•

Testen gennemføres siddende ved et bord.

•

Bordet rengøres, fx ved brug af en desinfektionsserviet.

•

Prøvesæt åbnes med rene hænder. Hånddesinfektion udføres
på synligt rene og tørre hænder. Håndvask udføres, såfremt
hænderne er synligt snavsede, fugtige eller våde.
Selvtesten gennemføres efter fabrikantens anvisning.

•
•
•

Efter aflæsning af testresultat bortskaffes prøvesæt i affaldspose, som anbringes i en til formålet egnet affaldsspand.
Bordet, hvor podningen er udført, rengøres igen.

•

Håndvask eller hånddesinfektion udføres.

Vejledning er vedlagt det enkelte produkt samt opdateres løbende på
Region Midtjyllands oversigt over hurtigtest vejledninger (rm.dk).
Ved et positiv testsvar
Ved et positivt testsvar i en selvtest gennemført på skolen/institutionen,
skal den smittede sendes i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt
at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar.
Efterskoler og frie fagskoler skal sikre, at eleven kan isolere sig selv på
skolen, indtil det positive testsvar er blevet verificeret af en PCR-test.
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Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af
smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (efterskoler og frie fagskoler), Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid19 (ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner) samt råd til personer,
der er smittet med coronavisir på coronasmitte.dk.
Transport til selvisolation og PCR-test kan ske gående, på cykel eller
ved privat kørsel. Der må ikke benyttes offentlig transport.
Coronapas

Test gennemført som selvtest udløser ikke et gyldigt coronapas (i hverken Danmark eller EU), da resultatet af testen ikke skal indberettes.
Elever, kursister, deltagere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål til modellen for udlevering og gennemførelse af selvtest kan
rettes til testrådgivningsenheden via Børne- og Undervisningsministeriets omstilling på telefon: 3392 5000 eller mail ttf@stukuvm.dk.
Spørgsmål til levering af testkits- og værnemidler kan rettes skolens/institutionens beliggenhedsregion på følgende mailadresser:
• Region Hovedstaden: COK-FP-sfos-ordre.center-for-oekonomi@regionh.dk.
• Region Midtjylland: rmkviktest@dki-logistics.dk.
•

Region Nordjylland: centrallageraalborgkontor@rn.dk.

•

Region Sjælland: skoletest@regionsjaelland.dk.

•

Region Syddanmark: testuddannelser@rsyd.dk.
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