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Covid-19 podning af elever og ansatte på 
skoler   

Indledning  

Skolerne er - på baggrund af de af regeringen udstukne retningslinjer for begrænsning og 

opsporing af Covid-19 tilfælde - pålagt at skulle udføre test / podning af elever og ansatte.  

 

Fra Børne- og Undervisningsministeriet lyder det, at det nye test set-up forventes at ligne 

den østrigske model, hvor elever og ansatte på skolen / institutionen selv udfører testen.  

Testen vil være den nye næsetest, der kun skal 2-3 cm ind i næsen. Udførelsen af testen vil i 

givet fald skulle overvåges af en supervisor, der vil kunne være en person ansat specielt her-

til eller en medarbejder på skolen / institutionen, der har modtaget den nødvendige oplæring.  

 

Den nødvendige oplæring forventes at have en samlet varighed på ca. ½ dag. Supervisoren 

vil efter oplæringen også være i stand til at varetage podning af elever og ansatte. Det kan fx 

bruges i det tilfælde, hvor vedkommende ikke kan eller ønsker at pode sig selv. Superviso-

rerne vil skulle overvåge, at testene sker korrekt og hjælpe elever og ansatte med at gen-

nemføre og aflæse testen. 

Erstatning for Personskader forårsaget under Test / Podning 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har via Sundhedsministeriet oplyst, at supervision i for-

bindelse med den nye test ikke kræver sundhedsfaglig uddannelse. Idet testen ikke udføres 

eller superviseres af en sundhedsperson, så vil eventuel personskade i forbindelse med te-

sten ikke være omfattet af patientskadeerstatningen. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at skolernes ansvar i forbindelse med su-

pervision af test er underlagt de almindelige erstatningsregler, hvor ansvaret vurderes på 

baggrund af om skolen (eller de ansatte) har begået fejl eller forsømmelse, der er årsag til 

skaden. 

 

Der er efter vores oplysninger (pr. 24. marts 2021) ikke anmeldt skader i forbindelse med 

hverken hals- eller næsepodning med de hidtidige testtyper, hvor der ifølge Sundhedsstyrel-

sen er foretaget ca. 13 mio. test. Den nye næsepodning som skolerne vil skulle supervisere 

anses for at udgøre en endnu mindre risiko. 

Forsikring af ansvar for personskader ved test / podning  

Skoler omfattet af Willis Towers Watsons skoleaftale er dækket af en ansvarsforsikring, der 

er tegnet hos Protector Forsikring. Protector har bekræftet, at de dækker skolernes 
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erstatningsansvar for person- eller tingskade i forbindelse med supervisering af de nye typer 

test via næsepodning. 

 

Det er en betingelse for dækning, at tests / podning / selvtests samt supervision foretages af 

medarbejdere, der er oplært i henhold til myndighedernes retningslinjer. 

 

Det præciseres, at udvidelsen ikke dækker udgifter / omkostninger af enhver art i forbindelse 

med nedlukning af skolen, og ej heller tab herfor.  

 

For udvidelsen gælder der en maksimal forsikringssum på 1.000.000 DKK pr. skade pr. år. 

 

Har skolen ikke sin ansvarsforsikring gennem Skoleaftalen, bør man tjekke med sit forsik-

ringsselskab om skader i forbindelse med supervisering af Covid-19 er dækket. De fleste for-

sikringsselskaber har i en eller anden form indført generelle undtagelser omkring skader som 

følge af Covid-19, og udstrækningen af undtagelserne er ikke afklaret i praksis endnu. 

Arbejdsskader 

Ved en arbejdsskade forstås en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er fo-

regået under. Private ærinder i arbejdstiden berettiger ikke til erstatning efter arbejdsskade-

sikringsloven.  

 

På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret hvorvidt personskade opstået under test af med-

arbejdere vil være omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Efter vores opfattelse taler meget 

dog for at superviserer skolerne podning / test af ansatte på skolen, vil podning / test efter 

omstændighederne være en følge af arbejdets forhold.  

 

Personskade opstået under podning / test vil derfor skulle anmeldes på lige fod med øvrige 

arbejdsskader. Det vil sige, at kan skaden antages at begrunde ydelser efter arbejdsskade-

sikringsloven skal skaden anmeldes. I sidste ende vil det være AES, der tager stilling til om 

den konkrete skade kan anerkendes som arbejdsskade. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette notat, udarbejdet af Willis Towers Watson, har alene til formål at orientere og informere om det 

udvalgte emne. Notatet indeholder ingen tilsagn om forsikringsdækning, eller entydig tilkendegivelse 

af hvorledes konkrete problemstillinger vil blive behandlet.  


