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NOTAT 

Møde i den Faglige Referencegruppe vedr. regeringens 
fremtidige teststrategi 01/02/2022 
 

Den Faglige Referencegruppe drøftede d. 01/02/2022 gruppens syn på 

regeringens fremtidige teststrategi. 

 

Følgende er en opsummering af referencegruppens drøftelser.  

 

Regeringens teststrategi har tidligere fokuseret på massetest med henblik 

på blandt andet at forsinke introduktion af smitte og reducere 

kontakttallet.  

 

I lyset af indikationer på mildere sygdomsbillede med omikronvarianten, 

samt en høj vaccinetilslutning i befolkningen, står Danmark i en ny 

situation. Omikron er blevet den dominerende variant i Danmark, hvilket 

har medført meget høje smittetal samt en klar dekobling imellem smittede 

og indlagte og imellem smittede og døde. På trods af de høje smittetal har 

der ikke været en tilsvarende stigning ift. indlæggelser. Dette giver 

anledning til gentænke regeringens fremtidige teststrategi.  

 

Den faglige referencegruppe bemærker i den forbindelse, at der bør være 

fokus på følgende:  

 

Fortsat brug af diagnostisk PCR-test, herunder test af syge, ældre og 

personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19. 

- Der bør fortsat være tilgængelige PCR-test til diagnostisk formål 

samt til test af risikogrupper og personer over 65 år med henblik på 

videre behandlingsforløb.  
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Side 2 

Udfasning af antigentest ved podere og opretholdelse af selvtest 

- Med ophør af krav om coronapas er der ikke stærke argumenter for 

at opretholde to systemer for antigentest.  Det anbefales, at 

antigentest ved podere fra private leverandører udfases, mens der 

fortsat er gode argumenter for at sikre adgang til selvtest. 

 

Udfasning af screeningstest på børne- og undervisningsområdet. 

- Opfordring til screeningstest af medarbejdere i dagtilbud mv. samt 

elever fra og med 1. klasse og medarbejdere i grundskoler og på 

ungdoms- og voksenuddannelser kan ophøre efter vinterferien, 

hvor smitten forventes at aftage.   

 

Fortsat screeningstest på sundheds-, social- og ældreområdet. 

- Det vurderes fortsat i en periode at være hensigtsmæssigt med 

screeningstest af ansatte på sundheds-, social- og ældreområdet, da 

disse personer har kontakt med særligt udsatte personer. 

- Screeningstestning med selvtest kan være et udmærket alternativ 

til PCR-test eller antigentest ved podere, der anbefales udfastet.  

 

Tilpasning af testkapacitet.  

- Testkapaciteten tilpasses løbende behovet af hensyn til 

samfundsøkonomien.  

- PCR-test og selvtest kan nedskaleres henover foråret og sommeren 

2022, med mulighed for hurtig opskalering i efteråret. 

 

Testberedskab og overvågning  

- Der vurderes behov for et beredskab på PCR-testkapacitet og 

selvtestkapacitet, der kan skaleres op hurtigt afhængig af 

epidemiens udvikling. Skalering kan ske lokalt/differentieret 

afhængigt af behov. 

- Særligt selvtests vurderes at være yderst skalerbare, såfremt de er 

på lager. 

- Der vurderes ikke at være behov for beredskab for genetablering af 

antigentest ved de private leverandører frem til hen over 

sommeren. Det skal dog overvejes, om der er behov for antigentest, 

hvis der viser sig behov for at genindføre krav om coronapas med 

testkrav som et element heri, og hvor hurtigt behovet skal kunne 

dækkes.  



 

Side 3 

- Der er ikke nødvendigvis behov for omfangsrig PCR-testning for at 

overvåge epidemien, når smitten bliver lav, da det kan ske gennem 

repræsentativ testning mv. 

- Spildevandsovervågning og sentinelovervågning kan således være 

overvågningsredskaber ved et lavt smitteniveau. 
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