
Hvordan får jeg svar på min test for COVID-19?
Du får svar på din test ved at logge på sundhed.dk med NemID. 
Ved test af børn og unge under 15 år skal der logges på med for-
ælders NemID for at se testsvaret. De fleste vil få svar indenfor 
24-48 timer.

• Hvis du ER smittet, vil testsvaret vise ‘positiv’ eller ‘påvist’.
• Hvis du IKKE er smittet, vil testsvaret vise ‘negativ’ eller  

‘ikke påvist’.
• Hvis testsvaret viser ‘inkonklusiv’, skal testen tages om.
  
Hvad gør jeg, hvis jeg skal testes igen?
Du behøver ikke opsøge din læge for at få en ny tid til at blive 
testet, hvis du kun har milde symptomer eller anden grund til at 
blive testet. Så kan du selv booke tid på coronaprover.dk.
Du skal dog altid ringe til din læge, hvis du har alvorlige sympto-
mer på COVID-19, eller hvis det drejer sig om et barn under to 
år, der skal testes.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Rødovre Kommune har samlet relevant information om CO-
VID-19 på hjemmesiden rk.dk/corona. Her kan du bl.a. læse om 
muligheden for at få telefonrådgivning eller praktisk hjælp via de 
frivillige sociale netværk, hvis du er i selvisolation. Du kan læse 
mere om COVID-19 på politiets hjemmeside coronasmitte.dk 
eller hos Sundhedsstyrelsen på sst.dk/corona.

Kan jeg få en isolationsbolig, 
hvis jeg er testet positiv?
Bor du i Rødovre Kommune og ønsker at gå frivilligt i isolation, 
fordi du er registreret smittet med COVID-19, så stiller Rødovre 
Kommune en gratis isolationsbolig (inkl. mad) til rådighed. 
Det er dog en forudsætning, at du kun har lette symptomer og 
derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- 
eller socialfagligt personale. 

Du kan f.eks. få brug for en isolationsbolig, hvis du risikerer at 
udsætte dine pårørende for sundhedsmæssige risici, fordi de fy-
siske rammer i dit hjem gør det vanskeligt at gennemføre Sund-
hedsstyrelsens råd om velfungerende selvisolation. Ved at tage 
imod en isolationsbolig passer du dermed også på din familie.

Har du behov for en isolationsbolig, så ring til vores Kontakt-
center for mere information på tlf. 36 37 70 00. Kontaktcentret 
træffes man-onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-18 og fredag kl. 9-13. 
Har du et akut behov uden for normal åbningstid, så kontakt 
Hjemmeplejen:
Hverdage uden for Kontaktcentrets åbningstid tlf. 36 37 75 13
Aften - alle dage kl. 15–23.30 på tlf. 36 37 75 11
Nat - alle dage kl. 23.30–7.30 på tlf. 21 69 59 73
Weekend - dag kl. 7.30–15 på tlf. 36 37 75 13

Værd at vide for dig, 
der bliver testet for COVID-19


