
Drejebog
COVID-19 Selvpodning på IHS - april 2021

Kontaktpersoner med praktisk ansvar:
Christine Patterson - Tlf: 74421848/1 - E-mail: christine@ihs.dk
Mette Blom - Tlf: 74 42 18 48/2 - E-mail: blom@ihs.dk

Kontaktpersoner med ansvar for drejebogen:
Christine Patterson - Tlf: 74421848/1 - E-mail: christine@ihs.dk
Mette Blom - Tlf: 74 42 18 48/2 - E-mail: blom@ihs.dk

Uddannede supervisere:
Christine Patterson - Tlf: 74421848/1 - E-mail: christine@ihs.dk
Mette Blom - Tlf: 74 42 18 48/2 - E-mail: blom@ihs.dk

Kontaktpersoner med ansvar for PCR-testning:
Jesper Ehmsen - Tlf: 74421848/2 - E-mail: best@ihs.dk
Mette Blom - Tlf: 74 42 18 48/2 - E-mail: blom@ihs.dk



Lokale retningslinjer for udførelse af testning:

Nye elever, på Idrætshøjskolen Sønderborg skal kunne fremvise en negativ COVID-19  PCR-test, som 
er max 72 timer gammel. - Derudover skal eleverne fremvise en negativ kviktest, som er udført  
umiddelbart før ankomsten til IHS. Eleverne er selv ansvarlige for at få taget disse tests og for, at kunne 
fremvise dokumentation for testen, når de møder på skolen.
Dette gælder også for elever der ikke opholder sig på skolen ved sygdom eller af anden årsag er  
fraværende.

Selvpodning på skolen
Idrætshøjskolen Sønderborg tilbyder superviseret selvpodning for COVID-19 på skolen, for alle elever 
(p.t. 168), samt ansatte (p.t. 40) to gange om ugen, som p.t. finder sted tirsdage og torsdage kl. 12.45.

Hvis en elev er fraværende/syg på testtidspunktet, skal denne kontakte Christine på kontoret inden 
det pågældende test-tidspunkt. Hun vil oplyse hvordan den enkelte elev skal forholde sig. Det vil  
efter endt selvpodning kl. 12.45 være muligt, for de fraværende elever at blive testet enkeltvis  
efterfølgende.

Såfremt en person testes positiv for COVID-19, foretages yderligere en PCR-test af skolens hertil  
uddannede personale. Herefter transporteres testen til Quick-analyse i Esbjerg eller Odense.  
(Svar - ca. 2 timer efter aflevering). Alle i ”boblen” isoleres indtil svar på PCR-testen foreligger. 
Ved positivt testsvar på efterfølgende PCR-test, bliver den testede sendt i isolation i min. 4 dage,  
hvorefter der foretages en ny PCR-test. Når testsvaret foreligger, skal der fra fremvises dokumentation 
(PCR-test samt en kviktest) før tilbagekomst på skolen.

Dokumentation for testsvarene skal indeholde:
• Elevens navn.
• Dato, og tidspunkt for testtagningerne.
• Resultatet af PCR-test og en kviktest (umiddelbart før ankomsten til IHS).

Har en elev været testet positiv for COVID-19 for mere end 2 uger og mindre end 12 uger siden, skal 
denne ikke testes, men skal i stedet medbringe bevis for, at have været testet positiv.

Er elever eller ansatte vaccineret mod COVID-19, skal disse fortsat testes og kunne fremvise en  
negativ test på lige fod med elever ller ansatte, der ikke er vaccineret.

Undtagelse for krav om test:
Hvis en elev/ansat af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktions- 
nedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19, skal dette kunne  
dokumenteres med en lægeerklæring.



Opbevaring af testkits og værnemidler

Inventar, opbevaringsfaciliteter o.s.v. skal være rengøringsvenlige og kunne tåle rengøring og desinfek- 
tion dagligt. 

Der er på skolen konstrueret plastbokse til hver familiegruppe. D.v.s. at testmidlerne opbevares adskilt 
fra hinanden, fra testning til testning. Disse plastbokse indeholde alle testmidler, der skal benyttes til 
hver test. Herefter afsprittes og opfyldes de enkelte kasser, således at de er klar til næste testning.
Disse kasser er placeret på et rullebord på kontoret i marketingsafdeling. 
Disse plastkasser tilgåes altid af elever såvel som supervisere med plastikhandsker. 
Nye og ubrugte kasser, test og værnemidler opbevares i et lukket og mørkt skab t.h. for toiletdøren  
i privaten.

Der bestilles jævnligt nye testkit hjem, forud og der følges altid op, efter testning, på hvor mange  
testmidler der er til rådighed, efter endt opfyldning.



Lokale retningslinjer for sikring af optimal hygiejne :

Hensigtsmæssig indretning, så adfærd hos elever, der skal testes, og testpersonale kan styres  
i forhold til overholdelse af social afstand og håndhygiejne.
Det indebærer bl.a. afstandsplaceringer i testlokalet, og grundig instruktion, så de elever, der skal  
testes, ikke er i tvivl om, hvilken vej de skal gå samt ensretning af færdslen i testområdet.

• Bordet rengøres, f.eks. 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.
• Podningen udføres efter fabrikantens anvisning, jf. ovenfor.
• 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.

Bortskaffelse af affald:
Podepinde, testkits inkl. overskydende væske og evt. øvrigt testudstyr kan, baseret på en
sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut, håndteres som restaffald, såfremt det er
forsvarligt emballeret, ikke drypper ved sammenpresning eller indeholder genstande, der kan
stikke gennem emballagen.

Handsker, overtrækskitler, masker og engangs øjenbeskyttelse bortskaffes ligeledes som
almindeligt restaffald.

Øvrigt affald såsom tom emballage genanvendes, hvis det er egnet til genanvendelse,
såfremt det ikke er forurenet med blod eller andet humanbiologisk materiale (f.eks. sekret).
Affaldet forsegles i lukkede poser og fjernes ved podningens afslutning og bortskaffes med restaffald.

Lokaleretningslinjer for sikring af optimal hygiejne



Procedure for indberetning af testresultater (herunder sikring i forhold til GDPR).

Alle elever og ansatte på IHS er bekendt med skolens behandling af personoplysninger (GDPR).
Den enkelte studerende/ansatte, der foretager selvpodning, udfylder et ark med information om navn, 
cpr-nummer. og telefonnummer. Efter gennemført test noteres testsvaret på arket.

Testresultatet indberettes efterfølgende til Sundhedsdatastyrelsen, jf. nedenstående. De løse ark 
makuleres straks derefter.
Oplysninger om testresultaterne opbevares ikke på institutionen i længere tid end nødvendigt,  
jf. databeskyttelsesforordningen.

Alle testsvar (positive, negative og inkonklusive svar) bliver løbende indberettes til Sundhedsdata- 
styrelsen via den dertil udviklede SEI-løsning. 
Ved indberetning benyttes Uddannelses- og Forskningsministeriets SOR-kode.
Navn: UFM COVID-19 test, Nr.: 1124291000016006 og institutionens institutionsnummer, som kan  
fremsøges. Indberetningen skal foretages af en medarbejder med digital medarbejdersignatur.  
Indberetningen kan ske via PC eller Mac. Tablets kan ikke anvendes.

Adgang til testresultat
Indberettede testsvar videreformidles til sundhed.dk og i appen ”MinSundhed”, så elever og ansatte  
kan fremvise deres teststatus til brug for den løbende kontrol og øvrig dokumentation, fx ved  
frisørbesøg. SEI-løsningen sikrer, at data overføres automatisk til sundhed.dk og i appen ”MinSundhed” 
hvert 15. minut. Det betyder, at den studerende/ansatte, såfremt supervisor har indberettet svar, vil  
kunne fremvise deres testresultater umiddelbart efter, indberetningen er sket på henholdsvis sundhed.
dk og i ”MinSundhed”.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at data skal indberettes og ikke kun registreres.  
SEI-løsningsskemaet understøtter registrering af flere testede personer pr. indberetning.  
Såfremt der ønskes en hurtig opdatering af data på Sundhed.dk m.v.,
skal det sikres, at data indberettes relativt ofte. Hvis der ikke indberettes løbende,
vil de studerendes muligheder for at anvende testresultatet andre steder, fx frisørbesøg, være 
forringede. 

Michael Willemar

Forstander




