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Retningslinjen er gældende for 
Periode Fra den 6. april 2021 

Lokation Alle SDU’s campusser (Odense/Campusvej, Odense/Winsløwparken, SDU Kolding, SDU 
Esbjerg, SDU Sønderborg, SDU Slagelse og SDU København)  
samt alle øvrige lokationer 

 

Retningslinjer for test og kontrol af testsvar 
 
Retningslinjen vil løbende blive justeret som følge af myndighedernes regler og anvisninger. 
 
SDU er genåbnet. Genåbningen er styret af de samme principper, som SDU’s ledelse har anvendt til at 
håndtere COVID-19 på SDU siden marts 2020: 

• Forsigtighed. SDU’s ledelse anlægger et forsigtighedsperspektiv for at reducere smitterisikoen og 
for at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed for ansatte og studerende. 

• Rummelighed. SDU’s ledelse udviser rummelighed i forhold til individuelle hensyn og tryghed ved 
at møde fysisk frem på SDU. 

• Tillid. SDU’s ledelse har tillid til, at ansatte og studerende følger anvisninger og retningslinjer. 
 
Denne retningslinje beskriver nærmere om test og kontrol. Retningslinjen tager afsæt i myndighedernes 
regler og anvisninger.1 Myndighederne har udarbejdet forskellige regelsæt for test og kontrol af 
studerende og ansatte samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til 
uddannelsesinstitutionen, og denne retningslinje beskriver derfor også en række særlige forhold for test og 
kontrol af hhv. studerende og ansatte samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til 
uddannelsesinstitutionen. SDU’s ledelse har fastlagt retningslinjerne efter dialog med 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og De Studerende i Centrum (DSiC) i uge 14. 
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1 Hjemmelsgrundlaget er følgende: 

• Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1641 af 19/11/2020 om arbejdsgivers ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19. 
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1641) 

• Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning om corona: 
(https://www.medst.dk/arbejdsomraader/coronavirus-covid19/ansaettelsesretlig-raadgivning-i-forbindelse-med-corona-situationen/) 

• Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1523 af 01/07/2021 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1523) 
• Brev fra vicedirektør Mikkel Leihardt, Uddannelses- og Forskningsministeriet, af den 6. april 2021 til videregående 

uddannelsesinstitutioner vedr. ”Information fra ledelse til medarbejdere om nyt testkrav” 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1641
https://www.medst.dk/arbejdsomraader/coronavirus-covid19/ansaettelsesretlig-raadgivning-i-forbindelse-med-corona-situationen/
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1. COVID-19 test for at møde fysisk frem og opholde sig på SDU’s lokationer 
Studerende og ansatte samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til 
uddannelsesinstitutionen, som møder fysisk frem og opholder sig fysisk på SDU skal indtil 1. august 2021 
kunne dokumentere en negativ test for COVID-19 (enten ved gennemførelse af en hurtigtest/antigentest 
for covid-19 inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test for covid-19 inden for de seneste 96 timer).  
 
Kravet om negativ test gælder ikke studerende og ansatte, der  
1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19, 
2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest 

for COVID-19, 
3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan 

fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for 
COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammelt2,  

4. kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et 
vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den 
første dosis, eller 

5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et 
vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den 
afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene en dosis, anses det for 
gennemført 14 dage efter denne ene dosis. 

 
En person må ikke møde op på SDU, hvis personen er testet positiv og endnu ikke har afsluttet 
sygdomsforløb/karantæneperiode.  
 
Studerende og ansatte samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen 
har selv ansvaret for at blive testet. 
 

2. Muligheder for test 
Studerende og ansatte på SDU kan benytte offentlige eller private testcentre for at blive testet. Offentlige 
testcentre vil typisk kræve en booking af tid (se www.coronaprover.dk). Private testcentre er typisk uden 
tidsbestilling. Desuden kan enkelte regionale og kommunale testtilbud være uden tidsbestilling (f.eks. i 
form af pop-up testcentre). Læs mere på coronasmitte.dk (https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/test-for-
covid-19). 
 
Fra uge 27 er det grundet sommerferie og lav aktivitet på universitetet ikke længere muligt at blive testet 
på SDU’s lokationer.  
 

3. For studerende på SDU: Kontrol af testdokumentation 
SDU skal som følge af de nye regler for test og kontrol gennemføre stikprøvevis kontrol af, at de studerende 
samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen som møder fysisk frem 
på SDU har dokumentation for test, medmindre de er undtaget testkravet (se ovenfor). 
 

 
2 Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1523 af 01/07/2021 er endnu ikke opdateret med Sundhedsstyrelsens ændrede 
vurdering pr. 30. juni 2021 af, hvor længe man er immun efter vaccination mod COVID-19 samt overstået COVID-19 infektion, men det er 
forventningen, at det vil ske i løbet af juli 2021, hvorfor ændringen fra 8 måneder til 12 måneder er indarbejdet i SDU’s retningslinjer. 

http://www.coronaprover.dk/
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Enhver fremmødt studerende samt besøgende ved og andre personer med tilknytning til 
uddannelsesinstitutionen skal til enhver tid og efter SDU’s anvisninger vise den nødvendige dokumentation 
i papirformat eller elektronisk (sundhed.dk eller minsundhed-appen). Af dokumentationen for COVID-19-
testen skal følgende oplysninger fremgå: 

1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, 
sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 1. pkt. gælder ikke for dokumentation 
ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i 
Danmark” kombineret med bevægelige elementer på skærmen eller ved verifikation i form af 
scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” samt af 
sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod 
kopiering fra appen. 

2. Tidspunktet for testtagningen. 
3. Resultatet af testen. 

 
Personer, der er helt undtaget krav om test, skal kunne fremvise dokumentation  udstedt og underskrevet 
af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en test for COVID-19. 
 
Stikprøvekontroller vil blive udført af kontrollanter på SDU, som vil bære en blå vest udenpå tøjet.  
Kontrollanten vil henvende sig og bede om at få forevist dokumentation for testsvar. Det kontrolleres, at  

- at personen kan vise sit SDU ID-kort.  
- testsvaret er mindre end 72 timer hhv. 96 timer gammelt (beregnet fra tidspunkt for podning),  
- at det er negativt,  
- at personen kan dokumentere, at det er personens egen test 

 
SDU har som følge af de nye regler mulighed for at bortvise studerende fra SDU’s lokation, hvis den 
studerende ikke kan fremvise dokumentation for COVID-19-test. Den studerende vil venligt blive bedt om 
at forlade SDU’s lokation og vil blive opfordret til at blive testet i en af SDU’s testfaciliteter eller i et 
offentligt eller privat testcenter. 
 
Stikprøvekontroller kan ske på alle indendørs områder og arealer. 
 
4. For ansatte på SDU: Test og kontrol 
Det er afgørende, at den enkelte medarbejder er tryg ved at få gennemført en COVID-19-test og er tryg ved 
at møde fysisk frem på en af SDU’s lokationer. Hvis en medarbejder ikke er tryg, kan medarbejderen og 
nærmeste leder aftale, at medarbejderen arbejder hjemmefra. SDU’s ledelse kan pålægge medarbejdere at 
møde fysisk frem (se afsnittet ”Test i forhold til arbejdstid”).  
 
SDU’s ledelse anbefaler, at SDU’s ansatte, som møder fysisk frem på SDU, bliver testet i en fast kadence, 
som tager højde for, hvornår man næste gang skal møde på SDU.  
 
Test i forhold til arbejdstid 
Baseret på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning om test af COVID-19 er 
følgende gældende på SDU:  
 
Hvis SDU’s ledelse pålægger en medarbejder at blive testet for COVID-19 i medfør af lov om arbejdsgiveres 
adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 mv., skal test af medarbejderen så vidt 
muligt gennemføres i dennes sædvanlige arbejdstid. Pålægget skal være begrundet i hensynet til at 
begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige 
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driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til universitetet. I disse tilfælde gennemføres testen som en 
del af arbejdstiden. Hvis en pålagt test som følge af tjenstlige årsager tages uden for SDU, kan den ansatte 
få dækket rimelige meromkostninger til transport efter SDU’s regler om transportgodtgørelse. Eksempler 
på testpålæg kan være, at SDU’s ledelse beder en medarbejder møde fysisk frem for at varetage opgaver i 
forbindelse med undervisning og eksamen baseret på Uddannelses- og Forskningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 594 af 8. april 2021, eller at SDU’s ledelse beder en medarbejder møde fysisk frem for at 
varetage en kritisk driftsfunktion på universitetet. Disse eksempler er dog ikke udtømmende. 
 
Hvis SDU’s ledelse ikke har pålagt en medarbejder at møde frem og dermed at blive testet, men testen 
følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, forudsættes det, at medarbejderen tager testen 
uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, opfordres nærmeste leder til at udvise fleksibilitet under 
forudsætning af, at fraværet søges placeret til mindst mulig gene for opgavevaretagelsen.  
 
Kontrol af test 
Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 08/04/2021 stiller alene krav om, at SDU 
skal gennemføre stikprøvekontroller af studerendes dokumentation for COVID-19-test. SDU’s ledelse vil 
tilrettelægge stikprøvekontrol af studerende ved kontrollanter, som har en tydelig markering på tøjet i form 
af blå veste.  
 
Da det kan være vanskeligt for en kontrollant at vide, hvem der er studerende hhv. ansatte, bedes den 
ansatte bære over med, at en kontrollant fra tid til anden ved rundering på SDU kan komme til at bede en 
ansat om at fremvise dokumentation for test. Hvis en ansat bliver mødt af en kontrollant, kan den ansatte 
blot vise sit SDU ID-kort, som viser vedkommendes ansættelse på SDU, og kontrollanten vil derefter ikke 
gennemføre stikprøvekontrollen af den ansatte.  
 
Ifølge Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1641 af 19/11/2020 kan SDU’s ledelse bede en ansat om at vise 
dokumentation for en negativ test ved fysisk fremmøde på en af SDU’s lokationer. SDU’s ledelse vil kun i 
begrænset omgang bede om testdokumentation fra en ansat.  
 
Ansættelsesretlige sanktioner 
SDU’s ledelse har tillid til, at ansatte, som møder fysisk frem på SDU, har en negativ COVID-19-test. SDU vil 
derfor ikke som udgangspunkt iværksætte ansættelsesretlige sanktioner over for medarbejdere, som ikke 
kan fremvise negativ COVID-19 test.  
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