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Nina Bach Ludvigsen, Transportgruppen

Fra: Eva Marie lange Moltke <EMLM@SST.DK>
Sendt: 30. september 2020 09:30
Til: Nina Bach Ludvigsen, Transportgruppen
Emne: Svar til Reddernes Udviklingssekretariat vedr. ambulancepersonale og COVID-19

Kære Flemming Overgaard,  
 
Tak for din henvendelse til Sundhedsstyrelsen den 11. september 2020 på vegne af Reddernes Udviklingssekretariat. 
Jeg beklager det sene svar, du modtager. 
 
Vurderingen af, om ambulancepersonale kan klassificeres som nær kontakt til en smittet patient, som de har 
transporteret og deltaget i behandlingen af, vil altid bero på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde, herunder 
om værnemidler har været brugt, og i så fald hvornår og hvilke. Overordnet gælder det, at ambulancepersonale er 
sundhedspersonale, og derfor er omfattet af det afsnit i Sundhedsstyrelsens udgivelse Smitteopsporing af nære 
kontakter som du nævner i henvendelsen. 
 
Hvornår er man nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus? 
I Sundhedsstyrelsens udgivelser COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter (som findes her) og Til dig, der er nær 
kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus (som findes her), er det beskrevet hvornår en person kan 
regnes for at være nær kontakt til en smittet person/patient: 
 

- Du bor sammen med en smittet person 
- Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person 
- Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller 

har berørt brugt lommetørklæde m.v.) 
- Du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person 

(f.eks. samtale med personen) 
- Du er sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet 

værnemidler på de foreskrevne måder. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler altså at sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og 
som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder, opfylder kriterierne for nære kontakter, og bør 
hjemsendes og tidligst vende tilbage til arbejde efter 1. negative testsvar jf. programmet for nære kontakter. I den 
forbindelse skal ”benyttelse af værnemidler på de foreskrevne måder” forstås på den måde, der er foreskrevet til 
brug i en given situation. Det betyder, at direkte fysisk kontakt til patienter i almindelige plejesituationer, fx ved 
hjælp til af- og påklædning, støtte til gang, beroligelse af en ængstelig patient o.lign. almindeligvis ikke i sig selv vil 
medføre, at personale vil falde under definitionen af ”nær kontakt” uanset at der ikke er brugt ansigtsbeskyttelse, 
handsker og overtrækskittel, såfremt patienten på det tidspunkt var asymptomatisk. 
 
Hvis ambulancepersonale har opholdt sig tæt (under en meters afstand) på en patient med COVID-19 i en længere 
periode (mere end 15 minutter), fx under transport, uden brug af tilstrækkelige værnemidler, vil de som 
udgangspunkt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger regnes for nære kontakter. I sådanne tilfælde bør personalet 
hjemsendes til selvisolation og testes efter programmet for nære kontakter.  
 
Jeg håber, at det var svar på dine spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
____________________  
 
Eva Marie Lange Moltke 
Fuldmægtig 
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Evidens, uddannelse og beredskab  
T +45 72 22 74 00  
sst@sst.dk  
 
 

 
 


