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Kolding, den 25. januar 2022 
 

 
Lønkompensation forlænges 
 
Det er aftalt, at den nuværende midlertidige lønkompensationsordning forlænges til og 
med den 15. februar 2022. Dette set i lyset af, at de udmeldte restriktioner løber til den 31. 
januar 2022. Med forlængelsen vil de samme betingelser gøre sig gældende, som ved den 
forrige forlængelse, som var til den 31. januar.  
 
Med forlængelsen vil det igen være muligt for virksomheder at indgå i 
lønkompensationsordningen på baggrund af et antalskriterium. Den tidligere forudsætning 
om, at virksomhederne skal stå over for at afskedige 30 % af medarbejderstaben eller 50 
ansatte, vil igen være gældende for at kunne søge om lønkompensation. 
 
Tvangslukkede virksomheder vil fortsat have mulighed for at søge om lønkompensation, 
så længe de er lukket ved forbud. 
 
 
 
Lempelse på krav for selvisolation og anbefalinger om test 
Sundhedsstyrelsen har ændret kravene om selvisolation, så der kun er krav om 
selvisolation:  

- hvis man er testet positiv – uanset testmetode. 
- hvis man har betydelige symptomer på covid-19 – se definitioner nedenfor. 

 
Selvisolationen skal fortsætte til man er symptomfri, dog mindst 4 døgn efter 
testtidspunktet.  

Nære kontakter skal altså ikke i selvisolation, uanset om der er husstandskontakt, men 
skal testes 3 døgn efter, at den smittede blev testet.  

Vi anbefaler dog, at man overvejer, om medarbejdere, som er nær kontakt, bør tage en 
lyntest, inden de møder på arbejde eller tilbyde dem en selvtest, når de møder på arbejde.  

 

Mere om de nye anbefalinger  
Ved betydelige symptomer  

- Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest muligt. 
- Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 

4 døgn fra testtidspunkt. 
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Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske 

- Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.  
- Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig. 
- Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.  
- Hvis der opstår betydelige symptomer, fortsættes selvisolation til symptomophør, 

dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.  
 

Ved husstandskontakt til smittet 

- Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons 
testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation. 

 

Øvrige kontakter 

- Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter den smittede persons 
testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation. Ved positiv selvtest følges 
anbefalinger for positiv test. 

 
Eneste forskel på husstandskontakt og øvrige kontakter er altså, at husstandskontakt skal 
testes med antigentest eller PCR-test, mens øvrige kontakter skal testes med antigentest 
eller selvtest. 

Særlige forholdsregler efter isolation og for hustandskontakter 

- Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på 
sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede 
pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk maske type II i 3 døgn efter ophævelse 
af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos 
husstandskontakt. Der gælder i øvrigt særskilte anbefalinger om test ved udbrud 
som beskrevet retningslinje for håndtering af smitte på plejehjem. 

 
Generelt kan selvisolation brydes ved behov for kontakt med sundhedsvæsenet, herunder 
test.  

Brydes selvisolation anbefales at bære kirurgisk mundbind i det offentlige rum. 

 

Definitioner: 
Betydelige symptomer  

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og 
vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden 
at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller 
at den pågældende er uarbejdsdygtig.  

Asymptomatisk smitte 

Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test 
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Lette symptomer 

Ikke betydelige symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil  
være forbigående og uden almen sygdomsfølelse 
 
Symptomdebut 

Det tidspunkt, hvor de første symptomer på covid-19 begyndte. Ved fremadskridende og 
forværrede symptomer beregnes tidspunktet fra start på lette symptomer (efter definitionen 
ovenfor). 

Symptomophør 

Det tidspunkt, hvor de betydelige symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves 
selvom ikke-betydelige symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. 
fortsætter efter dette tidspunkt 

Testtidspunkt 

Tidspunkt for udførelse af podning i næse eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele  
klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af 
selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCR-test regnes fra 
tidspunkt for første podning med positivt testsvar. 
 
Husstandskontakt 

Deler aktuelt bopæl, hus, lejlighed, værelse m.v. med samme indgang, eller lignende 
forhold som f.eks. kærester med separat bopæl. 

Selvisolation 

At gå i selvisolation betyder: 

- At man skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som man 
ikke bor sammen med. 

- At man skal undgå tæt kontakt med personer, man bor sammen med. 
- At man skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring. Hvis man ikke 

har adgang til separat bad og toilet, skal man selv gøre grundigt rent efter sig og 
lufte ud efter brug.  

 
Man skal bruge et CE-mærket mundbind, hvis man undtagelsesvis er nødt til at bryde sin 
selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med, at man skal på hospitalet. Man må ikke tage 
offentlig transport eller taxa. 

Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet 

Hvis man ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i sin husstand, fx 
fordi boligen er meget lille eller man deler husstand med personer, som er i øget risiko for 
et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, kan man måske få bevilget et frivilligt 
isolationsophold uden for hjemmet af sin kommune.  
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Man skal være testet positiv for ny coronavirus eller være nær kontakt til en smittet person, 
før man kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet. Man skal ringe til sin 
kommune for at høre nærmere mulighederne. 
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