
Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større 
arbejdspladser

Personale på større arbejdspladser har – i lighed med alle andre danskere over 2 år og 
indrejsende udlændinge – adgang til at blive testet for coronavirus efter behov i regi af 
TestCenter Danmark. Som led i inddæmningen af epidemien og beskyttelse af borgerne, 
vil det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for større arbejdspladser at rekvirere en mobil 
enhed til arbejdspladsen for at lette medarbejdernes adgang til test. Større arbejdspladser 
kan også dække større institutioner inden for fx uddannelse og forskning.

Udgangspunktet er dog, at muligheden for at tilbyde test til større arbejdspladser altid 
vil være underlagt en prioritering i forhold til den tilgængelige testkapacitet og den 
konkrete smittesituation. Tilbud om mobile enheder til større arbejdspladser afhænger 
derfor af de konkrete omstændigheder både nationalt og i den enkelte region, herunder 
kommuneincidenser, særlige områder med smitteudbrud m.v. holdt op mod 
arbejdspladsens ønske og behov.

Først og fremmest prioriteres de mobile enheder til håndtering af lokale smitteudbrud af 
en vis størrelse. De mobile enheder vil fungere som midlertidige teststationer i områder, 
hvor der er forholdsvis udbredt smitte for at styrke den lokale testaktivitet mhp. at bryde 
smittekæderne. Det kan dreje sig om institutioner inden for plejesektoren, 
uddannelsesinstitutioner, og arbejdspladser, hvor dette er relevant, og som kapaciteten 
rækker til.

De mobile enheder er også en del af det tværregionale beredskab, og de mobile enheder 
kan derfor sendes til andre regioner ift. at styrke testaktiviteten her. Et eksempel herpå er 
udbruddene i både Aarhus og København, hvor den øgede testaktivitet blev understøttet 
af bl.a. andre regioners mobile enheder.

Ved smitteopsporing har Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) fokus på 
opsporing af nære kontakter. Det sker som udgangspunkt ved, at STPS taler med den 
COVID-positive om, hvor de kan være blevet smittet, og hvem de selv kan have smittet. 
Hvis dette involverer en arbejdsplads, kan der være nære kontakter der, som skal 
informeres om selvisolation og test. Som udgangspunkt er det den smittede selv, der 
informerer sine kolleger og ledelse. Hvis den smittede ønsker det, kan STPS gøre det. STPS 
informerer selvfølgelig kun om, hvem der er smittet, hvis der er givet samtykke til det. 

Ved større udbrud etablerer STPS et samarbejde med arbejdspladsens ledelse og 
relevante myndigheder (kommune, region, Statens Serums Institut, Sundhedsstyrelsen og 
politi) mhp. at håndtere udbruddet. I den forbindelse kan der ud over test af nære 
kontakter også ske såkaldte screeningstest, hvor der testes en bred gruppe af 
medarbejderne på en arbejdsplads, hvilket beror på en konkret vurdering fra STPS. STPS, 
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Side 2

Side 2arbejdspladsen og regionen kan endvidere drøfte mulighed for, at der gennem regionen 
disponeres med en mobilenhed til den pågældende arbejdsplads.

Derudover kan større arbejdspladser rette henvendelse til regionen med ønske om at 
udsende en mobil enhed mhp. test af arbejdspladsens medarbejdere, hvor særlige forhold 
gør sig gældende. Sådanne særlige forhold kunne fx være:

1) Arbejdspladsen har personale med kontakt til personer, som er særligt sårbare 
ift. smitte med COVID-19.

2) Arbejdspladser har mange indrejsende arbejdstagere (særligt fra 
’karantænelande’), som kan udgøre en særlig smitterisiko i forbindelse med rejse, 
ophold og/eller arbejde.

Anmodninger om test ved virksomheder, som har særlige behov, eller øvrige 
virksomheder rettes til den enkelte region, som prioriterer indsatsen ud fra de lokale 
forhold og foretager en konkret vurdering af de enkelte ønsker. Vurderingen bygger – 
foruden særlige behov – bl.a. på: 

 Vurdering af tilgængelig testkapacitet
 Geografisk placering ift. faste teststationer
 Antallet af medarbejdere

Det er gennem de enkelte regioner, at tilbuddet om mobile testenheder til virksomheder 
kan specificeres nærmere.

Kontaktinformation
Ved ønske om en mobil enhed til arbejdspladsen eller ved spørgsmål kan følgende 
kontaktes:

Region Hovedstaden:
Mail: covid19-test@regionh.dk 

Region Sjælland: 
Tlf.: + 45 9356 8000

Region Syddanmark:
Web: https://www.regionsyddanmark.dk/wm524358 

Region Midtjylland:
Tlf.: +45 7841 4848 
Mail: testcenter@rm.dk 

Region Nordjylland: 
Web: https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-
nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest/ansatte-i-stoerre-virksomheder 
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