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Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videre-
gående uddannelsesinstitutioner  
 
Opdateret 21. april 2021 i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen har opdateret sine 
smitteforebyggende anbefalinger COVID-19: forebyggelse 16. april 2021 på bag-
grund af ny viden om smitteveje1. 
  
Den videregående uddannelsessektor omfatter 259.000 studerende og 42.000 an-
satte. Sektoren udgør 35 institutioner under Uddannelses- og Forskningsministe-
riet og 7 kunstneriske skoler under Kulturministeriet fordelt på mange forskellige 
lokaliteter i hele landet. Institutionerne spænder fra store institutioner med 37.000 
studerende til små institutioner med under 100 studerende.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren har samlet rektorfor-
mænd, studenterorganisationer, faglige organisationer og relevante myndigheder i 
et sektorpartnerskab for de videregående uddannelser med henblik på at udar-
bejde retningslinjer for, hvordan de sundhedsmæssige anbefalinger på ansvarlig 
vis kan følges på de videregående uddannelsesinstitutioner.   
 
I implementeringen af retningslinjerne vil der skulle tages hensyn til sektorspeci-
fikke og institutionelle forskelle og behov, ligesom implementeringen vil skulle ske 
på en måde, hvor der samtidig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for 
lærings- og arbejdsmiljøet.  
 
Ekstraordinære, midlertidige tiltag ved lokale smitteudbrud skal altid følges af de 
berørte institutioner med henblik på, at situationer med forhøjet smittespredning 
hurtigt og effektivt inddæmmes.  
 
Generelle sundhedsfaglige retningslinjer 
De videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre, at de sundhedsmæssige an-
befalinger og retningslinjer kan følges af den enkelte og institutionen som helhed. 
 
Alle bør derfor først og fremmest iagttage hovedprioriteterne i forebyggelse af 
smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er: 
 
1. Isolation af smittede personer med fokus på at bryde smittekæder gennem brug 
af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing,   
 
2. Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt kontakt, hosteetikette, 
afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer. 
 
3. Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring af kontakt-
punkter. 
 
Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er: 
- Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og 
kram 

                                                      
1 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespred-
ning 
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-  Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet 
- Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen 
- Host eller nys i dit ærme. 
- Husk at vaske hænder tit, eller brug håndsprit. 
- Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved. 
 
Disse anbefalinger bør altid følges, når det er praktisk muligt, og kan et råd ikke 
følges, bør de andre intensiveres. Det er vigtigt, at alle med tegn på sygdom selv-
isolerer sig. 
 
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jf. link nedenfor. 
 
Sektorpartnerskabet for videregående uddannelser har en fælles forståelse af ne-
denstående retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioner.  
 
Retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioner   
 
 Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at sundhedsmyndighedernes vejlednin-

ger kan følges, for den enkelte og for institutionen som helhed. Dette indebæ-
rer, at institutionen og den enkelte skal kunne overholde afstandskrav, redu-
cere fælles kontaktpunkter, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller pla-
kater, at der er adgang til at vaske hænder og håndsprit er tilgængeligt, samt 
at der er fokus på god ventilation og udluftning. Der kan med fordel luftes ud 
før og efter undervisning/forelæsning, hvis der ikke er ventilationsanlæg i loka-
lerne. Der kan med fordel luftes ud ca. en gang i timen (f.eks. under pauser), 
hvis undervisningen varer mere end en time. 

 Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel 
ved ankomst til og afgang fra uddannelsesstedet og mellem forskellige opga-
ver og aktiviteter. Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefa-
les håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toi-
letbesøg og før håndtering af madvarer. 

 Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejdere og studerende i 
planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde 
om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i plan-
lægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejds-
miljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne. 

 Omfanget af samtidig tilstedeværende personer på institutionerne skal be-
grænses, f.eks. ved at reducere holdstørrelser, hvor muligt, og fordele aktivitet 
over døgnet mv., hvilket også kan modvirke myldretidstrafik. 

 Der skal foreligge klare retningslinjer for brug af de forskellige faciliteter (un-
dervisningslokaler, laboratorier, værksteder, kontorarbejdspladser, elevatorer, 
kantine mv.). Herunder skal der fastsættes et maksimum for, hvor mange der 
samtidigt må være til stede og anvende specifikke faciliteter, hvor relevant, jf. 
retningslinjer for organisering af undervisningsaktiviteter nedenfor. 
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 Personale med stor kontakt til ansatte og studerende f.eks. i laboratorier, 
værksteder og biblioteker, skal beskyttes, f.eks. ved indretning af sluser, brug 
af værnemidler som f.eks. opsætning af plexiglas mv., hvor relevant. 

 De nødvendige bagvedliggende støttefunktioner, som rengøring af kontaktfla-
der, skal desuden være tilstede. 

 Institutionernes retningslinjer vedr. større forsamlinger og sociale arrangemen-
ter, herunder studiefester, caféer eller lignende skal følge de gældende ret-
ningslinjer, lokale tiltag for at inddæmme smitteudbrud og lovgivning på områ-
det. For vejledning henvises til spørgsmål/svar-sektionen på ufm.dk. 
 

 For retningslinjer for forsvarlig gennemførsel af fejring af uddannelsesafslut-
ninger henvises til spørgsmål/svar-sektionen på ufm.dk. 

 Institutionerne skal fastsætte retningslinjer for adgang for eksterne personer, 
f.eks. samarbejdspartnere, censorer, eksterne foredragsholdere mv., for at 
regler om afstand og hygiejne fortsat kan efterleves. 
 

 Institutionerne skal sikre, at studerende, ansatte og besøgende er informeret 
om gældende regler vedrørende brug af mundbind eller visir på institutionerne   
For yderligere info henvises til spørgsmål/svar-sektionen på ufm.dk. 

 
 
Personer i øget risiko 
 
 Ledelserne skal sikre, at der er en klar kommunikation til alle ansatte og stu-

derende om, hvordan personer i øget risiko – dvs. personer med risiko for et 
alvorligt sygdomsforløb – skal forholde sig. For personer i øget risiko skal 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, og der vil skulle foretages en konkret 
individuel vurdering af egen læge. 

 For ansatte i øget risiko anbefales det yderligere, at ledelserne i dialog med 
den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering af, hvordan 
den ansatte skal forholde sig. 

 For studerende i øget risiko skal ledelserne sikre, at institutionen tilbyder dia-
log om, hvordan den studerende skal forholde sig, samt om et eventuelt sær-
ligt tilrettelagt undervisningsforløb kan iværksættes, herunder hvor studerende 
i øget risiko kan henvende sig på institutionerne mhp. at få en individuel dia-
log. 

 
 
Håndtering af ansatte og studerende med symptomer på eller bekræftet smitte 
med COVID-19 
 
 Genåbningen af de videregående uddannelsesinstitutioner understøttes sund-

hedsfagligt ved effektiv isolation af studerende og medarbejdere, som er testet 
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positiv for ny coronavirus samt ved sideløbende opsporing og test af dem, der 
har været nær kontakt til personer med en positiv test for ny coronavirus. 

 Generelt påhviler det ledelserne på uddannelsesinstitutionerne at sikre, at der 
på uddannelsesinstitutionen foreligger en instruks for håndtering af personale 
og studerende med symptomer på eller smittet med COVID-19. 

 Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 vil den smittede blive kon-
taktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, kon-
takte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for Patient-
sikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil Styrelsen for 
Patientsikkerhed kontakte ledelsen for institutionen. 

 Når ledelsen bliver gjort opmærksom på smittetilfælde med bekræftet COVID-
19 på uddannelsesinstitutionen – enten via den smittede selv eller via Styrel-
sen for Patientsikkerhed – informerer ledelsen de relevante studerende og 
medarbejdere, som kan være nære kontakter, om smittetilfældet, uden at der 
oplyses om pågældendes identitet medmindre, at der indhentes samtykke 
hertil. Ledelsen skal være opmærksom på gældende lovgivning og praksis om 
håndtering af følsomme personoplysninger. 

 Desuden skal ledelsen opfordre til, at studerende og medarbejdere er op-
mærksomme på symptomer på sygdom og være ekstra opmærksom på de 
smitteforebyggende tiltag. 

 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale til personer, som er 
testet positiv for ny coronavirus. hvori det beskrives nærmere, hvordan perso-
nen skal forholde sig til et positivt testresultat. 

 Styrelsen for Patientsikkerhed håndterer lokale udbrud sammen med både na-
tionale og lokale myndigheder i form af politi, region og kommune(r) m.fl. I 
dette samarbejde afgøres det, om der skal iværksættes særlige tiltag lokalt, 
herunder om der skal etableres særlig overvågning eller prioriteres særskilt 
testindsats 

 Initiativer til at inddæmme smitte afhænger af omstændighederne ved det kon-
krete smittetilfælde. Eksempelvis søsættes forskellige initiativer alt efter, om 
der i undervisningen, som den smittede medarbejder eller studerende har del-
taget i, har været holdt mindst 1 meters afstand mellem personerne, samt om 
der er tale om ét eller flere smittetilfælde, jf. Information om forholdsregler ved 
tilfælde af COVID-19 og Retningslinjer vedr. COVID-19: Smitteopsporing af 
nære kontakter samt Retningslinjen vedr. håndtering af smitte på ungdoms-, 
voksen- og videregående uddannelser med anbefalinger målrettet disse ud-
dannelsesområder. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvem der bør 
testes, og hvordan situationen håndteres. 

 
 
Retningslinjer for organisering af undervisningsaktiviteter  
 
 Det forudsættes, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 

ikke møder op. Risiko for smitte reduceres ved at reducere antallet af fælles 
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kontaktpunkter og rengøre dem hyppigt samt ved generelt at holde 2 meters 
afstand, når man kan og altid mindst 1 meters afstand.  

 Såfremt de lokale forhold betyder, at en gruppe studerende kan opfattes som 
et fast hold (et ”stamhold”), kan den generelle afstandsanbefaling om 2 meter 
når muligt og altid mindst 1 meter fraviges inden for stamholdet i undervis-
ningssituationer, men fravigelsen af afstandsanbefalingen gælder ikke gene-
relt. Studerende i et stamhold bør så vidt muligt følge den generelle anbefaling 
om 1-2 meters afstand til studerende fra andre stamhold.  
 

 Den generelle anbefaling om 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 
meter kan endvidere uden for stamholdet fraviges i særlige tilfælde, hvor en 
fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en 
hensigtsmæssig måde. Fravigelsen skal i disse særlige tilfælde så vidt muligt 
også ske inden for samme gruppe af studerende således, at studerende kun i 
begrænset omfang ud over stamholdet deltager i fag eller hold, hvor afstands-
kravet fraviges. Varigheden af en fravigelse af afstandskravet bør i de tilfælde 
reduceres i videst muligt omfang. 

 Ved en fravigelse fra den generelle anbefaling om 2 meters afstand når muligt 
og altid mindst 1 meter, skal der være øget fokus på anbefalinger om håndte-
ring af personer med symptomer og retningslinjer for nære kontakter, reduk-
tion af fælles kontaktpunkter, rengøring og hygiejne, herunder håndhygiejne 
og evt. suppleret af værnemidler såsom brug af mundbind eller visir, reduktion 
af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter samt ventilation og ud-
luftning. Dette med særlig opmærksomhed ved fravigelse af anbefalingen om 
2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand i undervisningssi-
tuationer, hvor forskellige grupper af studerende indgår, f.eks. ved simulati-
onsundervisning eller undervisning i laboratorier, klinik, værksteder, prøvesale 
mv. 

 En fravigelse fra anbefalingen om 2 meters afstand når muligt og altid mindst 
1 meter må kun ske i mindre grupper af studerende, der kan omfatte 25-30 
studerende og undtagelsesvist op til 50 studerende, hvis der er tungtvejende 
argumenter herfor. Undervisning bør i så fald gennemføres sådan, at de stu-
derende primært har ansigterne vendt i samme retning og bevæger sig mindst 
muligt rundt mellem hinanden. Hvis mange mennesker ikke holder den anbe-
falede afstand, kan der være risiko for såkaldte ’superspredninger’, hvor en el-
ler få individer på kort tid smitter et meget stor antal mennesker. 

 Fravigelsen af afstandskravet inden for ovennævnte rammer kan gælde for 
undervisning i undervisningslokaler, laboratorier, klinik, værksteder og lign., 
herunder simulationsundervisning. 

 Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales 
det, at både undervisere og studerende holder 2 meters afstand. 

 Den generelle anbefaling om 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 
meter bør fortsat iagttages, når studerende opholder sig samme sted som an-
dre hold eller lign. på f.eks. fællesarealer, store auditorier og lign. 
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 Ved siddende undervisning i fx auditorier og klasserum, hvor der er blandende 
studerende til stede (hvorfor afvigelsen fra afstand inden for stamhold ikke er 
gældende), kan de studerende som udgangspunkt placeres med 1 meters af-
stand til hinanden. Der bør holde 2 meters afstand til underviseren for at mind-
ske risiko for smittespredning ved høj tale. Studerende, som er i øget risiko for 
et alvorligt forløb med COVID-19, bør desuden have mulighed for at placere 
sig med 2 meters afstand til andre personer. 

 Fravigelsen fra anbefalingen om 2 meters afstand når muligt og altid 1 meter 
ud over stamholdet bør være så kort tid som muligt. Derudover bør man gå 
hele processen igennem, fra de studerende ankommer, finder plads i under-
visningslokalet, skift mellem undervisningshold, således at der ikke opstår mu-
lighed for kø, sammenstimling mv. Dvs. alle personer bør kunne holde 2 me-
ters afstand når muligt og mindst 1 meter på alle tidspunkter, dvs. også ved 
ind- og udgang, i evt. foyer og ved toiletter, samlingssteder mm. 

 Det afgørende for at mindske risikoen for smitte på de videregående uddan-
nelsesinstitutioner er at sikre afstand, god hygiejne, grundig rengøring og re-
duktion af fælles kontaktpunkter samt god ventilation og udluftning. Når 
mange personer er samlet på samme sted på samme tidspunkt forøges risi-
koen for smitte. Jo flere personer, der er samlet på samme sted, des større 
formodes risikoen for smitte at være. 

 
Retningslinjer for adgang til studenterrettede faciliteter på campus 
 
 
 Adgang for studerende til studenterrettede faciliteter på campus - i f.eks. stu-

diegrupper, læsesale på biblioteker mv. – skal ske med brug af smittereduce-
rende tiltag.  

 
 Det indebærer bl.a. opmærksomhed på at fremmøde i studiegrupper sker in-

den for ”stamhold”, såfremt afstandsanbefalingen fraviges, samt at antallet af 
studerende, der gør brug af de studenterrettede faciliteter, generelt er tilpas-
set faciliteterne på campus, således at anbefalinger om afstand kan overhol-
des til studerende uden for ”stamholdet”.  

 

 De generelle smittereducerende tiltag så som fokus på håndhygiejne, rengø-
ring, udluftning skal følges, ligesom gældende regler for brug af mundbind i 
fællesarealer mv. og testkrav skal overholdes.  

 

 
Test af studerende og ansatte  
 
 

 Institutionerne skal sikre, at studerende og ansatte er informeret om gæl-
dende krav til test. Dokumentationskrav herunder krav om kontrol følger af 
gældende regler, som er at finde her: https://ufm.dk/uddannelse/viderega-
ende-uddannelse/information-om-covid-19    
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Yderligere information 
 
 Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her - https://at.dk/corona 

 Find Sundhedsstyrelsens centrale vejledninger her - https://www.sst.dk/da/Ud-
givelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning,”Anbefalinger til 
personer i øget risiko”. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-
covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko, ”Smittesporing af nære kon-
takter”: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-
naere-kontakter samt ”Håndtering af smitte med VOCID-19 på ungdoms-, vok-
sen- og videregående uddannelser” https://www.sst.dk/da/Udgivel-
ser/2021/Retningslinje---Haandtering-af-smitte-uddannelser 

 
 Kontakt Arbejdstilsynets Call Center for yderligere vejledning om en generel 

forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288. 

 Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0223 angående generel infor-
mation om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om COVID-19. Se 
også coronasmitte.dk 

 Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside opdaterer løbende 
spørgsmål og svar i forhold til COVID-19: https://ufm.dk/covid-19 

 Kulturministeriets hjemmeside opdaterer løbende spørgsmål og svar i forhold 
til COVID-19:  https://kum.dk/covid-19/ 

 Spørgsmål relateret til COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutio-
ner kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk og corona@kum.dk 

 Medarbejder- og Kompetencestyrelsens retningslinjer for ansvarlig genåbning 
af offentlige kontorarbejdspladser: https://www.medst.dk/media/6966/3ret-
ningslinjer-for-ansvarlig-genaabning-af-offentlige-kontorarbejdspladser_.pdf 

 
 
Sektorpartnerskabet for videregående uddannelser består af: 

 Danske Universiteter 

 Danske Professionshøjskoler 

 Danske Erhvervsakademier 

 Rektorkollegiet for de maritime uddannelsesinstitutioner 

 Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser 

 Kulturministeriets Rektorer (KUR) 

 Akademikerne 

 Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 Danske Studerendes Fællesråd 

 Studenterforum UC 
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 Repræsentant for erhvervsakademistuderende 

 Maskinmesterstuderendes Landsråd 

 Konservatoriestuderendes fællesråd 

Derudover er Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Medarbejder- og Kompeten-
cestyrelsen inddraget i partnerskabets arbejde.  
 
Sektorpartnerskabet er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet i samar-
bejde med Kulturministeriet.  


