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Nødprocedure Testcenter Danmark prøvetagning 
Testcenter Danmark prøvetagning og efterfølgende registrering i WebReq. 
 

Dette er en vejledning, til brug ved IT-nedbrud eller strømafbrydelser. Borgerens tid aflyses ikke, men prøvetagningen 
foregår på papir indtil nedbruddet er overstået. Herefter efterregistreres rekvisitionen elektronisk. Første beskrivelse af 
nødprocedure, omhandler virus test podning. Anden beskrivelse af nødprocedure omhandler antistof blodprøve. 
 

Testcenter Danmark Nødprocedure i forbindelse med prøvetagning af: 
• VIRUS TEST – BORGER (CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) DNA/RNA) 
• VIRUS TEST – NÆREKONTAKTER 1 OG 2 (CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) DNA/RNA) 

 
Det anbefales at have følgende til rådighed i TCDK-teltene, når nødprocedure skal tages i anvendelse: 
 
 

• Prøverør til SSI 
 
 
 
 

• Udstansede Labels ark (fx: 21- 24 stk. pr. A4-ark) 
 
 
 
 

• Små poser med lynlås eller ”nyrebakker”  

 
 
 

 

Fremgangsmåde:  
1. Borgeren viser sundhedskortet og oplyser navn og CPR-nummer. 
2. Skriv borgerens navn og CPR-nummer, samt dato/klokkeslæt på label. Sæt labelen på en pose med lynlås. 

Vær omhyggelig med skriften, så andre efterfølgende kan læse hvad der står. 
3. Foretag svælgpodningen.     
4. Indsæt pode pind i prøverøret, som lukkes og lægges i posen/nyrebakken med borgerens CPR-nummer.  
5. Lyn posen. 
6. Kontroller endnu engang, at det er den rigtige borger, ved at spørge om navn CPR-nummer igen - inden 

posen lukkes/nyrebakken stilles væk og gemmes til senere. 

  
Når nødproceduren kan ophøre og systemerne virker igen, er der en opgave med at få alle prøverne indtastet 
elektronisk. 

Hold posen lukket og nyrebakkens indhold samlet indtil hele arbejdsgangen er fuldført. 
Følg denne vejledning 

Indtast CPR-nummer fra label på posen/nyrebakke og klik på Søg. 

Tjek at navn og CPR-nummer stemmer overens med det, der står på den håndskrevne label. 

Ret prøvetagningsdato/klokkeslæt hvis nødprocedure har været anvendt mere end ½ time. 

Når QR-koden på prøverøret er indscannet og registreringen er fuldført jf. vejledningen, så kan prøverøret tages ud af 
posen/nyrebakken og placeres sammen med de andre glas, der skal fragtes til SSI. 

 

https://smds.dk/wp-content/uploads/Manualer/Proever_til_screeningsundersoegelser_til_SSI.pdf
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Testcenter Danmark Nødprocedure i forbindelse med prøvetagning af: 
 

• ANTISTOFTEST: (CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) IGM, IGG) 

 
Normalt skal der i forbindelse med antistof test (blod) udskrives PTB blanket. Når dette, pga. af nedbrud på systemet, 
ikke kan lade sig gøre anvendes følgende nødprocedure. 

Det anbefales at have følgende til rådighed i TCDK-teltene, når nødprocedure skal tages i anvendelse: 
 
 

• Blodprøveglas til SSI 
 
 
 
 

• Udstansede Labels ark (fx: 21- 24 stk. pr. A4-ark) 
 
 
 
 

• Små poser med lynlås eller ”nyrebakker”  

 
 
 

 

Fremgangsmåde: 
1. Borgeren viser sundhedskortet og oplyser navn og CPR-nummer. 
2. Skriv borgerens navn og CPR-nummer samt dato/klokkeslæt på label og sæt labelen på en pose med lynlås. 

Vær omhyggelig med skriften, så andre efterfølgende kan læse, hvad der står. 
3. Foretag blodprøven.  
4. Blodprøveglasset lægges i posen/nyrebakken med borgens CPR-nummer. 
5. Lyn posen. 
6. Kontroller endnu engang, at det er den rigtige borger, ved at spørge om navn CPR-nummer igen, inden posen 

lukkes og nyrebakken stilles væk og gemmes til senere. 

 

Når nødproceduren kan ophøre og systemerne virker igen, er der en opgave med at få alle prøverne indtastet 
elektronisk og få sat stregkoder på prøvetagningsglassene. 

Det er vigtigt at der kun arbejdes med ét prøveglas ad gangen for ikke at forveksle prøverne! 

Indtast CPR-nummer fra label på posen/nyrebakken - klik på Søg. 

Tjek at navn og CPR-nummer stemmer overens med det der står på den håndskrevne label. 

Følg denne vejledning 

Ret prøvetagningsdato/klokkeslæt hvis nødprocedure har været anvendt mere end ½ time. 

Udskriv PTB. 

Tag prøveglasset ud af posen/nyrebakken og påsæt den korrekte label fra PTB. 

 

 

 

 

 

https://smds.dk/wp-content/uploads/Manualer/Proever_af_SARS_CoV-2_antistof.pdf
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Det er vigtigt, at du tager den rigtige stregkode fra Prøvetagningsblanketten, da laboratoriets robot aflæser denne 
stregkode. 

Den øverste stregkode til højre må IKKE bruges! 

Stregkoden (med oplysninger om prøven) påsættes glasset fra SSI i det hvide skrivefelt. 

Det er vigtigt, at stregkoden placeres lodret lige under proppen. 

Ved eventuelt spild af blod på prøverøret, aftørres røret med Wetwipe. 

 

  

 

 

Når procedure er fuldført, placeres prøveglasset sammen med de andre blodprøveglas, der skal fragtes til SSI. 
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