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Svar på spørgsmål 53 (Alm. del) 

I brev af 4. januar 2021 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane Nørby 

(V) og Stén Knuth (V) stillet sundhedsministeren og mig følgende 

spørgsmål: 

Spørgsmål: 

Ministrene bedes i fællesskab redegøre for, om det er politiske eller sund-

hedsfaglige anbefalinger, der ligger til grund for, at selvtest, screenings-

test mm. ikke tilbydes til hverken 0. klasse elever, før-SFO elever eller de 

ældste børnegrupper i børnehaverne, der jo ellers aldersmæssigt er over 

de 5 år, der er den anbefalede minimumsalder for vaccination. 

Svar: 

Efter aftale med sundhedsminister Magnus Heunicke følger her et fælles 

svar fra sundhedsministeren og undertegnede. 

 

Test er et centralt element i forbindelse med genåbningen af grundsko-

lerne efter den midlertidige hjemsendelse fra og med den 15. december 

2021 og til og med den 4. januar 2022. Test indgår i modellen for genåb-

ning af skolerne på to måder: 

 

1) Opfordring om to ugentlige screeningstest af elever fra og med 1. 

klasse samt ansatte.  

 

2) Mulighed for gratis selvtest til alle elever, dvs. også elever i børnehave-

klasse, og medarbejdere i grundskolen samt medarbejdere i dagtilbud 

m.v. til brug for de ugentlige screeningstests og test ifm. kontakt med en 

smittet.  

 

Modellen for genåbning af skolerne, herunder tiltagene vedr. test, blev 

udarbejdet i samarbejde med sundhedsmyndighederne og forelagt for 

Epidemikommissionen, som i sin rådgivende vurdering af 15. december 

2021 bl.a. udtalte følgende: 
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”Epidemikommissionen lægger derudover vægt på, at testindsatsen og indsatser vedr. 

sektionering og kontaktreduktion og udluftning, rengøring og hygiejne udvides. Epide-

mikommissionen vurderer, at det foreslåede set-up udgør et godt grundlag for, at 

grundskolerne kan genåbne fra den 5. januar 2022.”  

 

Til besvarelsen af spørgsmålet vedrørende de sundhedsfaglige anbefalin-

ger, har Sundhedsministeriet indhentet bidrag fra Statens Serum Institut 

og Sundhedsstyrelsen. Statens Serum Institut oplyser, at antigentest giver 

et hurtigt svar og kan anvendes lige inden situationer, hvor man gerne vil 

forebygge introduktionen af smitte.   

 

Statens Seruminstitut oplyser desuden at:  

”de antigentest, der anvendes til selvtest, er som udgangspunkt de samme, som de der 

anvendes ved professionel brug i hurtigtestcentre, hvor børn helt ned til 2-års-alderen 

tilbydes test. Der er dermed ikke forhold omkring selve antigenhjemmetesten, der gør, 

at de ikke kan anvendes til yngre børn. Dog kan andre forhold ved yngre børn, gøre 

at det kan være vanskeligere at tage selve testen, fx om de kan sidde stille. Det ligger 

ikke inde for SSI’s kompetencer at vurdere denne problemstilling”.  

 

Sundhedsstyrelsen oplyser vedrørende regelmæssige screeningstest:  

 

”at 0.-klasserne ikke bør omfattes af de regelmæssige screeningstest, fordi det generelt 

er svært at teste mindre børn. Desuden er 0.-klasserne stadig så nye i skolen, at ugent-

lige screeningstest vurderes til at udgøre en ekstra belastning for børnenes trivsel og 

skoleoplevelse”.  

 

Ovenstående er ligeledes årsagen til, at elever i før-SFO og børn i dagtil-

bud ikke er omfattet af anbefalingen om screeningstest.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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