
OPLÆRING TIL 
PODER

TEPOTEST



Hvem er jeg

■ Henrik Thorhauge

■ 50 år

■ Bor i Randers.

■ Selvstændig kiropraktor og ejer af Tepo

■ Uddanner podere i hele landet.



Hvem er Tepotest

■ Firma med hovedsæde i Randers.

■ Startede ved nytår 2021

■ Salg af test, primært til erhverv.

■ Kom med i udbud og fik lov at komme 
med i coronapas. 

■ Udviklede apps osv. 

■ Udviklet uddannelses koncept:

– Personlig oplæring

– Certifikat

■ Se mere på : tepotesten.dk



Hvad skal vi igennem?

■ Tavshedspligt

■ Hygiejne

■ Testudstyr

■ Tepotesten app

■ Indberetning til SSI

■ Tilsyn og kontrol



Tavshedspligt

■ Som poder er man underlagt tavshedspligt

– Hvem der testes

– Test resultat



Hygiejne

Som professionel poder 
sørges for god hygiejne

■ Afspritning af overflader

■ Handsker 

■ Mundbind / visir

■ Betalende kunder

■ Professionelt håndtering

Bortskaffelse

■ Pose til affald og brugt materiale

■ Intet DNA gemmes

■ Hold rent og urent adskilt

■ Større mængde af test affald skal på 
lossepladsen



Testudstyr - spyttest

■ Pose til spyt

■ Buffer

■ Beholder og låg til buffer

■ Pipette – til opsugning af spyt

■ Test kort med bars kode

■ Testsæt



Testudstyr - næsetest

■ Pind – til næse

■ Buffer

■ Beholder til buffer

■ Test kort med bars kode

■ Testsæt



Oprettelse af poder

■ Tilføj poder – mailadresse

■ Mail sendes til nye podere

■ Nye podere registrerer sig med navn og 
kode

■ Gemmes på mobil – føj til bogmærke

■ Kald den “podning”

■ Denne bruges når du skal pode andre.



Test

Spyttest
■ Kommer i DK Coronapas

■ Gælder i 48 timer

■ Kontraindikationer:

– Ikke spise eller drikke 1 time før

– Syg i mere end 5 dage

Næsetest
■ Kommer i EU CORONAPAS

■ Gælder i 48 timer

■ Kontraindikationer:

– Børn under 12 år

– Syg i mere end 5 dage

Testene er CE godkendte



Udvikling i antigen >< Antistof



Beskrivelse af FLOW
PoderAPP Ikon Testperson Ikon

1 Login med din mail

2 Aftal hvilken test (spyt/næse) - find kortet

3 Kopier link med et tryk

4 Del via SMS til testperson

5 Kontrollér at SMS modtages

6 Trykker på link fra SMS

7 Tryk på “Jeg giver Samtykke”

8 Udfylder kontaktinfo                               
KONTROLLERES på sundhedskortet

9 Testperson kan gemme

10 Klilk på OK for SMS (første gang)

11 Giv tilladelse til Kamera

12 Scan QR-kode”

13 Skriv klokkeslet og initialer på QR-kode 
på DET RIGTIGE KORT

14 Test er Indmeldt til DIN PODER

15 Lav testen - SPYT / NÆSE Modtager svar når test er registreret

16 Læg testen til side i 15-20 min

17 “Farvel - du modtager svar om 15 min”

18 EFTER 15 min…..

19 Åbn “Tepotestee”-app 

20 Kontrollér om der er kommet nye test

21 Tryk på “besvar”

22 Giv tilladelse til Kamera

23 Scan QR-koden + testresultat

24 Bekræft QR-kode og test

25 Besvar testresultatet (skal måske SWIPE)

26 DATA ER SENDT - KAN IKKE RETTES

28 Modtager SMS (pdf)

29 sundhed.dk / minSundhed



Fremgangsmåde 
– når du skal teste andre - eller dig selv

App til test af dig selv

■ Tryk på link ikonet – eller kopier linket.

■ Indsæt i browser

■ Føj til bogmærke

■ Kald den “samtykke” 

■ Denne bruges når du skal pode dig selv -
og er denne din kunde skal udfylde.



Udførelse af test – på kunde

■ Send link til kunden

■ Kunden udfylder oplysninger

■ Tag testen

■ Vent 15 minutter

■ Kunden tager billede af testen.

■ Poder registrer svar på testen.



Udførelse af spyttest – demo live

■ Læg test kort på bordet

■ Placer testen på kortet

■ Sæt beholder i hul på kassen

■ Hæld buffer i beholder

■ Spyt i posen

■ Brug pipetten til at suge spyt op – 3 gange 
og put det i beholderen med buffer.

■ TIP:  skriv initialer og klokkeslæt på 
testkortet.

■ Brug pipetten til at blande det. 

■ Sæt låg på

■ Ryst i 20 sek

■ Dryp 3 dråber på testen

■ Observer at den farver papiret lilla.

■ Vent 15-20 min

■ OBS – indberetningspligt !



Udførelse af næsetest – demo live

■ Læg test kort på bordet

■ Placer testen på kortet

■ Sæt beholder i hul på kassen

■ Hæld buffer i beholder

■ Tag podepinden ud af indpakning – uden 
at ramme noget

■ Foretag podning – 2 cm ind – hak i pind.

■ TIP:  skriv initialer og klokkeslæt på 
testkortet.

■ Læg podepinden i bufferen og rør rundt. 

■ Knæk pinden af.

■ Sæt låg på

■ Ryst i 20 sek

■ Dryp 3 dråber på testen

■ Observer at den farver papiret lilla.

■ Vent 15-20 min



Svar

■ Kunde sender billede af test

■ På poder app’en kommer billedet ind

■ Aflæs resultatet – og scroll ned – vælg 
den bjælke som passer med resultatet.

■ Svaret sendes nu afsted

■ Kunden modtager sms med svar og link til 
PDF. 

■ På PDF står både navn, svar og på 
forskellige sprog.

■ OBS: der er indberetningspligt!



Indberetning til SSI
Svaret kommer også på: 

■ Internet:
– Sundhed.dk

■ App:
– Min sundhed
– Coronapas

■ OBS : SSI MUREN



Tilsyn og kontrol

■ Tepotest kan komme på tilsyn og kontrol med hvordan i udfører test.



Diplom? – Hentes i appen
 

GENNEMFØRT OPLÆRING TIL PODER 

 
Der har særligt været fokus på: 

Tavshedspligt 

Hygiejne 

Testudstyr 

Tilsyn / Kontrol 

Tepotestens App 

Indberetning til SSI 

Tepotesten.dk bekræfter hermed, at 

 
har gennemført oplæringsprogrammet som poder for tepotesten.dk 

____________________________________                    ______________________________________ 

                              Dato                                                                         Direktør, Henrik Thorhauge



Opsummering:

■ Spørgsmål?

■ Kontraindikationer 

■ Uddelegeret kompetence (autorisation).

■ Forsendelse af diplomer

 

GENNEMFØRT OPLÆRING TIL PODER 

 
Der har særligt været fokus på: 

Tavshedspligt 

Hygiejne 

Testudstyr 

Tilsyn / Kontrol 

Tepotestens App 

Indberetning til SSI 

Tepotesten.dk bekræfter hermed, at 

 
har gennemført oplæringsprogrammet som poder for tepotesten.dk 

____________________________________                    ______________________________________ 

                              Dato                                                                         Direktør, Henrik Thorhauge




