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Februar 2021 

 
Regionernes tilbud om mobile testenheder – om at rekvirere gratis tests på skolen 
Opgaven med at hurtigteste borgerne i regionerne udbud for perioden 1. februar – 30. april 2021 blev 
udbudt i en blanding mellem 60 % mobilt beredskab, hvor testkapaciteten flytter sig ud til borgerne, og 40 
% stationært beredskab, hvor borgerne opsøger en fast testlokalitet. 
 
Der er derfor mulighed for, at skolen kan anmode sin region om et testbesøg på skolen, hvor de fulde 
omkostninger betales af regionen.  
Det vil være op til regionens prioritering, om det kan lade sig gøre, så skolerne kan ikke være sikre på at 
kunne rekvirere gratis tests med kort varsel. 
 

Region Nordjylland 
Region Nordjylland beskriver på deres hjemmeside, at deres mobile testenhed er for virksomheder med 
minimum 100 ansatte samt mindst 20 km. til nærmeste teststed. Ved henvendelse har de dog erklæret sig 
åbne for, at de måske også kan tilbyde at komme på frie skoler, selv om der er færre end 100 elever og 
ansatte eller skolen ligger nærmere et teststed. Regionen vil afvente genåbningsplaner, før de kan give 
nærmere besked. 
 

Skolen anmoder om besøg af regionens mobile testenhed ved at sende en e-mail til: corona@rn.dk 
 
https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest/ansatte-i-stoerre-
virksomheder 

 

Region Midtjylland 
Skolen anmoder om besøg af regionens mobile testenhed ved at sende en e-mail til testcenter@rm.dk med 
følgende oplysninger: 
- Skolens navn og adresse 
- Kontaktperson, telefonnummer, e-mail-adresse 
- Forslag til dato og tidsrum, hvor det er hensigtsmæssigt at gennemføre test 
- Forventet antal tests 
- Oplysninger om særlig risiko for smittespredning 
 
”Testenheden vil så vurdere de indkomne henvendelser i lyset af de til enhver tid gældende retningslinjer 
og anbefalinger for test.” 
 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/hurtigtest---supplement-til-
smitteopsporing/ 
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Region Syddanmark 
Skolen kan anmode om besøg enten af en testbil for PCR-test eller en bil til hurtigtest. 
 
PCR-test i Region Syddanmark: 
1. Download blanket (Word) 
2. Udfyld blanketten. Undgå at indtaste personfølsomme oplysninger 
3. Send blanketten til mobiltest@rsyd.dk 
 
Region Syddanmark vurderer og prioriterer ud fra en sundhedsfaglig vurdering blandt anmodningerne og 
giver besked inden for 72 timer. Hvis det er akut, får man svar inden for 24 timer. 
 
Hurtigtest i Region Syddanmark: 
Anmod om besøg af en hurtigtestbil ved at skrive til hurtigtest@rsyd.dk 
 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm524358 
 
Kontaktperson: Beredskabskoordinator Ulrik Strehle, mobil 2444 4368, Ulrik.Strehle@rsyd.dk 

 

Region Sjælland 
Skolen anmoder om besøg af regionens mobile testenhed ved at sende en e-mail til 
mobileenheder_test@regionsjaelland.dk  med følgende oplysninger: 

- Skoletype 
- Skolens navn 
- Adressen for test 
- Kontaktperson, mobilnummer, mailadresse 
- Antal test 
- Smittehistorik 
- Nære kontakter 
- Om der har været opringning til Styrelsen for Patientsikkerhed 
- Har ansatte været på udenlandsrejser 
- Udenlandske medarbejdere/elever med/uden sundhedskort 

Eller ring på mobil: 93 56 80 00. 
Mandag-torsdag kl. 8 -16. Fredag kl. 8-13. Weekend kl. 10-12. 

Når regionen har vurderet anmodningen, vil jeres kontaktperson blive ringet op af en af regionens 
medarbejdere, hvorefter der aftales et eventuelt videre forløb. Hvis anmodningen sendes før kl. 12, vil 
regionen ofte kontakte jer samme dag. 

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/teststeder/Sider/anmod-test.aspx 

NB om alder: Region Sjælland meddeler, at de ikke udfører hurtigtests på børn under 15 år, og at der 
kræves forældresamtykke, når elever under 18 år skal testes (regionen lader dog ansvaret for 
forældresamtykke være op til skolen, dvs. kræver ikke at se det). 

 

Region Hovedstaden 
Skolen anmoder om besøg af regionens mobile testenhed ved at sende en e-mail til: 
covid19-test.akutberedskabet@regionh.dk  
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