
Vejledning til chefer og ledere på Behandlingsskolerne i forhold til medarbejdere og elever i risikogrupper. 

Udarbejdet den 4. april 2020 ved chef for behandlingscenteret Søs Føhns, revurderet den 4. maj 2020, 

revurderes løbende ift. SST anbefalinger, senest Juli 2020. 

Lavet ud fra SST-vejledning for gradvis kontrolleret åbning af skoler og fritidsordninger, version 4.0. Denne 

vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 405 af 9. april 2020 og ud fra SST Personer med øget risiko for 

Covid-19 (fagligt grundlag) fra 4. maj 2020 

Elever og medarbejdere i risikogruppe: 
Medarbejdere og elever der er i en risikogruppe, skal du generelt være opmærksom på at sikre god 
håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring 
 

• Medarbejdere i risikogrupper behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Det 
skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større i skoler end den er i den omgivende samfund.  

 

• Elever i risikogruppe kan ligeledes gå i skole, men der skal være særlig opmærksomhed på at de 
skærpede forholdsregler efterleves af dem.  

 
Kun I særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold, kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde, 

anbefales ledelsen på den enkelte skole at tage en dialog med forældre eller den enkelte medarbejder mhp. 

at lave en konkret og individuel vurdering for elever og medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe. 

I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende elev 
kommer i skole eller den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion. I vurderingen for 
medarbejdere skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk 
kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige 
arbejdsopgave/-funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses 
lokalt.  
 
Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på 

arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapi-behandling, kan betyde, at der skal 

tages særlige hensyn 

Medarbejdere og elever (lavet udfra SST-vejledning for gradvis kontrolleret åbning af skoler og 

fritidsordninger, version 4.0):  

Situation: Komme på arbejde? Gråzoner/undtagelser 

Medarbejderen har en kronisk 

sygdom eller nedsat 

immunforsvar – som beskrives i 

de ”Særlige risikogrupper” * (se 

nedenfor) 

Medarbejderen kan som 

udgangspunkt komme på 

arbejde.  

Sundhedsstyrelsen vurderer at 

det er meget få ansatte i 

risikogruppen, som ikke skal 

møde op på arbejde. F.eks. Vil 

velbehandlet diabetes ikke være 

en hindring for at udfører sit 

arbejde på skolen 

Der skal i hvert tilfælde laves en 

konkret og individuel vurdering af 

medarbejdere i risikogruppen.  

I særlige tilfælde, hvor der er 

særlige forhold, kan der være 

behov for omplacering eller 

hjemmearbejde. 

Ved tvivlstilfælde, kan egen læge 

eller speciallæge inddrages i 

vurderingen omkring den enkelte 



medarbejder idet disse kender 

medarbejderen samlede 

sundhedstilstand. 

Medarbejderens kæreste er 

gravid 

Medarbejderen kan gå på 

arbejde 

Hvis medarbejderens kæreste 

har mislykkedes graviditeter bag 

sig kan der overvejes ekstra 

hensyn 

Medarbejderen bor i husstand 

med en person der er i ”særlig 

risiko” 

Efter en konkret og individuel 

vurdering kan medarbejderen 

som udgangspunkt godt komme 

på arbejde. 

Vejled medarbejderen i at de 

også derhjemme skal sikre de 

hygiejniske principper ift. 

Coronasmitte inkl. at holde 

afstand. 

Ved særlige forhold, f.eks. hvis 

medarbejderen har en tæt 

pårørende der er kritisk syg – 

f.eks. er i kemobehandling eller 

er terminalt syg af kræft, bør 

man tage hensyn og lade 

medarbejderen få 

arbejdsopgaver uden risiko for 

smitte 

Elever    

Eleven har en kronisk sygdom  

 

 

Elever med moderat til svær 

kronisk sygdom 

 

Generelt gælder det, at børn der 

plejer at være i dagtilbud eller 

skole også kan være det i den 

nuværende situation. 

Ud fra et forsigtigshedsprincip 

anbefaler Sundhedsstyrelsen, at 

børn med moderat eller svær 

kronisk sygdom tager særlige 

forholdsregler. Det vil oftest 

være børn, der allerede inden 

epidemien ikke kunne passes 

uden for hjemmet, bør børn i 

”særlig risiko” ikke umiddelbart 

starte i skole jvf. seneste 

udmelding fra myndighederne. 

Disse kan ses i Dansk Pædiatrisk 

selskab har lavet en beskrivelse 

af hvilke sygdomme / 

funktionsniveau børne i denne 

gruppe har, se link til vejledning 

nedenfor*  

I særlige tilfælde, hvor der pga. 

særlige forhold, kan der være 

behov for at eleven får online 

undervisning. 

 

* Børn der på nuværende tidspunkt vurderes at være i ”særlig risiko” efter et forsigtighedsprincip er anført 

i det følgende. Følg link: 



http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2020/s%C3%A6rlige_risiko_b%C3%B8rn_2020_april

.pdf 

* Medarbejdere/personer med øget risiko for Covid-19: 

Der har været behov for en præcisering af tidligere udmeldinger, og derfor har Sundhedsstyrelsen 

udarbejdet et fagligt grundlag med præcisering af, hvem personer med øget risiko er samt konkrete 

anbefalinger til personer med øget risiko ved COVID-19. 

Læs evt. hele rapporten her: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-

%C3%B8get-risiko/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19-Fagligt-

grundlag.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8 

Det er veldokumenteret, at følgende – er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:  
 

• personer over 70 år og særligt personer over 80 år (men dette afhænger om man er rask og rørig – 
herunder om man f.eks. klare sig i eget hjem) 

• personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme.  
 
Beboere i plejebolig Plejehjemsbeboere vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med 
COVID-19 baseret på kombinationen af høj alder, typisk en eller flere kroniske sygdomme og nedsat 
funktions- og aktivitetsniveau.  
 
Personer med overvægt Risikoen ved overvægt skal også ses i sammenhæng med den samtidige 
tilstedeværelse af andre kroniske sygdomme, som fx ved overvægt kan være diabetes eller hjertekarsygdom. 
Det er veldokumenteret at følgende er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:  

• Personer med svær overvægt med BMI over 35  

• Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom.  
 
Personer med øget risiko ved COVID-19. Personer, hvor det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt 
sygdomsforløb* Følgende sygdomme eller tilstande*:  

• Svær hjertekarsygdom*, fx svært hjertesvigt, alvorlig arvelig eller medfødt hjertesygdom, nylig blodprop i 
hjertet mv  

• Svær lungesygdom*, fx svær astma eller KOL, alvorlige lungesygdomme eller voksne med kronisk 
respirationsinsufficiens tilknyttet respirationscenter (dog ikke patienter med velbehandlet søvnapnø) mv  

• Lungekræft, udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype, strålebehandling mod lunger, eller hvor 
lungerne rammes samt pneumonitis som bivirkning til immunterapi  

• Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion (eGFR < 15, plasma albumin < 20)  

• Kronisk leversygdom med komplikationer  

• Dårligt reguleret diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetes-type – især opmærksomhed ved 
samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom  

• Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand, fx svære mavetarmlidelser, 
korttarmssyndrom  

• Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat 
hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene, fx ALS, myasteni, svære myositter og 
bindevævslidelser, senfølger til apopleksi mv  

• Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne, og personer med let til moderat kognitiv 
svækkelse og samtidig høj alder og ko-morbiditet Nedsat immunforsvar  
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• Sygdomme med nedsat immunforsvar, fx primær immundefekt, myelomatose, seglcelleanæmi, vaskulit mv 

• HIV-positive med udtalt immundefekt  

• Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi, højdosissteroid og biologiske lægemidler  

• Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder * Se også specificeret liste i bilag 3 
 
De bedste hilsner fra 

Beredskabsgruppen  

V/ Anne Overgaard Pedersen, Virksomhedsansvarlig læge, samt børne og -unge psykiater  

og Søs Føhns, Chef for Behandlingscenteret 

 


