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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 under gradvis og kontrolleret genåbning, som 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. 
 
Ansatte må kun være fysisk til stede på universitetet efter aftale med nærmeste leder. Adgangsdøre til SDU 
er aflåste, og det er nødvendigt at bruge ID-kort for at komme ind på SDU’s lokationer.  
 
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, og denne retningslinje beskriver derfor også en række særlige forhold for test og 
kontrol af hhv. studerende og ansatte. SDU’s ledelse har fastlagt retningslinjerne efter dialog med 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og De Studerende i Centrum (DSiC) i uge 14. 
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4. For ansatte på SDU: Test og kontrol ............................................................................................................................... 3 

 

 

 
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. 679 af 19/04/2021 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/679) 
• 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/


Retningslinjer for test og kontrol  
Version: 0.5 
Dato: 4. maj 2021 
Ansvarlig enhed: Rektorsekretariatet, Kontaktperson: Rikke Rønnest Helmer-Hansen 
 

Side 2 af 4 
 

1. COVID-19 test for at møde fysisk frem og opholde sig på SDU’s lokationer 
Fra den 6. april 2021 skal studerende og ansatte, som møder fysisk frem og opholder sig fysisk på SDU 
kunne dokumentere en negativ test for COVID-19 (enten PCR-test eller hurtigtest/antigentest), som ikke er 
ældre end 72 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- eller 
antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage 
gammelt, eller  

4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb 
mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

 
En person må ikke møde op på SDU, hvis personen er testet positiv og endnu ikke har afsluttet 
sygdomsforløb/karantæneperiode.  
 
Studerende og ansatte har selv ansvaret for at blive testet. 
 

2. Test på og uden for SDU 
Studerende og ansatte på SDU kan benytte flere muligheder for at blive testet. 
 
For det første kan offentlige eller private testcentre benyttes. 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). 
 
For det andet tilbyder SDU testmuligheder på en række af SDU’s lokationer. Dette tilbud skal ses, som et 
supplement til de offentlige og private testfaciliteter, hvorfor studerende og ansatte opfordres til at 
benytte lokale testfaciliteter, der hvor de bor. SDU vurderer løbende behovet for at etablere yderligere 
supplerende testfaciliteter i tæt dialog med relevante myndigheder.   
 
Hvis man bliver testet positiv i SDU’s testfacilitet (hurtigtest/antigentest), skal man straks få foretaget en 
PCR-test og forblive i isolation, til man har en negativ PCR-test eller sygdomsforløb/ karantæneperiode er 
overstået.  
 
Nærmere information om testmulighederne på SDU’s lokationer, herunder konkret placering og aktuelle 
åbningstider kan finde på:  
For studerende: https://mitsdu.dk/hurtigtest 
For ansatte: https://sdunet.dk/hurtigtest  
 
Oplysningerne vil løbende blive opdateret.  
 

http://www.coronaprover.dk/
https://mitsdu.dk/hurtigtest
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdunet.dk%2Fhurtigtest&data=04%7C01%7Criro%40sdu.dk%7C171d8e815d7144daffc808d8ff1b56d8%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637539840169906692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=layrU30MYh0vKXHasAb2so2SHZDmAqiBolQM7w86mj0%3D&reserved=0
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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 
som møder fysisk frem på SDU har dokumentation for test, medmindre de studerende er undtaget 
testkravet (se ovenfor). 
 
Enhver fremmødt studerende 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. 

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

 
Personer, der er helt undtaget krav om test, skal kunne fremvise dokumentation for dette. 
 
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 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. På den måde har den ansatte en test, der 
gælder 72 timer frem og som vil være gældende, når den ansatte møder igen på SDU. SDU’s ledelse 
anbefaler, at den ansatte får foretaget test inden vedkommende forlader SDU. Dette vil udnytte 
testkapaciteten på SDU bedst muligt og være med til at undgå, at der opstår flaskehalse, når mange 
personer skal møde ind om morgenen. 
 
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 
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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 
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. Det er aftalt med HSU, at den tillidsbaserede tilgang vil blive evalueret 
med tillidsrepræsentanterne i HSU efter den 30. april 2021.  
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