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Procedure Plejeboligområdet 
 

 

Emne:  Covid 19 podning 

 

 
 Henvender sig til: Alle sundhedsfagligt ansatte i plejebolig området. 
 
Formålet:  
At give viden omkring podning for Covid19, hvem og hvornår der skal podes.  
Samt hvem der poder. 
 
Der henvises til procedure for Covid19 under infektionshygiejne, for øvrige oplysninger. 
 
Podning på plejeboligområdet kan foretages af: 

- Udvikling. Spl. Jeanette Erceninks 
- Center spl. Asife Dinc 
- Center spl. Camilla Pedersen 
- Afd.leder Tina Falcke 

På rehabiliterings afd: 
- Spl Maiken Wiberg. 

 
 
Hvem skal podes: 
 
Beboere: 

- Ved symptomer på Covid19, her skal beboeren være isoleret, og kan ikke få besøg af 
pårørende. 
 

Personale: 
- Ved symptomer 
- Ved  kontakt til smittede uden brug af værnemidler. 
- Samt ved nær kontakt med smittede. 

 
En nær kontakt er:  
 

- En person, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid19, 
- En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx berøring) med en, der har fået 

påvist ny Covid19. 
- En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, 

der har fået påvist Covid19 
- En person, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 

15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny Covid19. 
- De kolleger man arbejder sammen med, på et plejehjem, eller på et kontor, og som 

man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode 
på mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt.” 

Hvis der som led i smitteopsporingen identificeres smittetilfælde på institutioner, såsom 
plejecenter eller bosted mv. skal alle ansatte, der har været på arbejde de seneste 48 timer 
inden borgerens / kollegaers symptomdebut testes. 
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Symptomer: 
De mest almindelige symptomer: 
Feber 
Tør hoste 
Træthed 
 
Mindre almindelige symptomer: 
Generel ømhed 
Ondt i halsen 
Diarré 
Øjenkatar 
Hovedpine 
Nedsat smags- eller lugtesans 
Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer 
 
Alvorlige symptomer: 
Vejrtrækningsbesvær eller åndenød 
Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet 
Talebesvær eller bevægelsesbesvær 
 
 
Fremgangsmåde: 
Det er kun dem der kan pode og afd .lederne der kan rekvirere. 
Beboere: der bestilles podningssæt og rek.seddel på denne mail: 
Akut-fp-coronavirus-henvendelser@regionh.dk  
Navn og cpr nr.  skal fremgå på beboeren, samt adresse og telefon nr. til afd. Egen læge vil få 
svar. 
 
Hvis det er flere beboere skal kontakt  oplysningers skema og samtykke papir udfyldes og 
vedhæftes til ovenstående mail.  
Der vil komme et samlet svar på den mail der opgives – det kan efter aftale være afd. 
Lederen på pågældende afd. eller den leder der har weekendvagten 
 
Personale: 
Kan bestilles på samme måde som til beboerne hvis de skal podes på stedet. 
Det skal aftales med personalet hvornår der kan blive podet på stedet. 
 
Hvis ikke bestilles de via 1813 af personen selv, kan også være via egen læge eller afd. 
Lederen på akut-fp-coronatestbooking@regionh.dk 
 
Ved enkel podning vil der komme svar hos egen læge eller på Sundhed.dk 
Der vil komme et samlet svar på den mail der opgives – det kan efter aftale være afd. 
Lederen på pågældende afd.  
 
Når der er podet: 
Skal prøverne på køl, kan holde sig max 24 timer. Der skal ringes på dette nr: 38 69 83 48. 
Den der bestiller er ansvarlig for at levere prøverne til bilen der afhenter, eller informere afd. 
om der afventes afhentning. 
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Negativt svar: 
Skal borgeren og /eller personalet genpodes på 7. dagen. Der skal kun foretages 1 gentest. 
Når der er svar på første test og den er negativ skal der bestilles nyt podningssæt 
 
Positivt svar: 
Beboeren skal være isoleret, og der skal anvendes værnemidler. Kan af isoleres 48 timer 
efter symptom ophør. Hvis der ikke har været symptomer men positiv test skal beboeren 
isoleres i 7 dage. 
 
Dokumentation:  
 
Opret observation. 
Søg på smitterisiko 
Opret. 
Udfyld: 

- Hvilken smitterisiko: Covid19 
- Værnemidler i hjemmet: Ja/nej 
- Forbehold: Eks. isolation 
- Kilde: Begrundelse for podning, symptomer. 
- Kommentar: dato for podning, svar og evt. gentestning. 

  
Vil være under borger i Cura, med rød markering. 
Skal afsluttes når det ikke er aktuelt. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

Udsendt første gang 

juni 2020  

Udarbejdet af: 
Centersygepl. Camilla 
Pedersen og  
Afd.leder Tina Falcke 

09.07.20  

Denne udgave er godkendt af 
afd.Ledere på 
Plejeboligområdet 
Lagt på 
www.plejebolig.albertslund.dk 

09.07.20  
  

  Samt på SB-SYS under 
procedure 
 

 


