
Henrik Thorhauge, testansvarlig ved tepotesten.dk

Sådan bruges webapp
- efter du er oprettet som Poder hos Tepotesten



• Modtag oprettelsesmail fra underviser (tjek spam)

• Skriv eget password - mail med små bogstaver

• Tryk opret bruger

• Vælg eget password

• Tryk opret Password

Oprettelse i webapp



Oversigt i forløb

Poder Testperson

1 Log in

2 Tryk på ikon

3 Del via SMS til testperson

4
Klik link

5 Giv Samtykke

6 Indsæt oplysninger

7 Giv tilladelse til kamera

8 Tag billede af test / QR

9 Resultat indsendt

10 Tryk “Besvar”

11 Registrer resultat

12 Modtager SMS

13 PDF / sundhed.dk

14 Data er sendt og kan IKKE stoppes/rettes



• Log ind på:
https://app.tepotesten.dk/app/home



Opret bogmærke - Poder

Tryk på 
Swipe op 

hvis ikke ikonet
Tryk på 

“tilføj Bogmærke”

Omdøb 
TEPOTESTEN

Tryk på krydset 

Skriv 
“poder”

Tryk på Gem 



Opret bogmærke - Samtykke

Tryk på Åben ny fane
Tryk i adresselinie

Tryk indsæt og gå

Tryk på 
“tilføj Bogmærke”

Eller marker med
fingeren

Tryk på 
“tilføj Bogmærke”

Omdøb til  
“Samtykke”

Tryk på 



Podervindue Samtykke



Send “samtykke” som 
SMS til testperson

• TESTPERSONENS DATA 
udfyldes og kontrolleres af 
poderen. 

• Tryk Næste

• Testperson modtager SMS

• Tryk “OK”

• Skriv initialer + tid på kortet



C
T

• 3-4 dråber i Brønden “S”

• Vent 15-20 min

• 2 streger = POSITIV

• 1 streg ved “C” - control 
NEGATIV

• Andre kombinationer er 
invalide (inkonklusiv)

• Vær OBS på bortskaffelse

Udførelse af test



Billede af test

• Tillad adgang til kamera 

• Tryk Tillad



Scan efter test

• Søg QR-kode med QR-
firkanten

• Når den indrammer QR-
koden trykkes på “scan 
efter test”

• Før kamera ned imod 
kortet

• Bekræft QR-kode og test

• Tryk “OK”



Test er indsendt

• Testen er indsendt til 
PODER…

• DER SKAL STADIG 
GODKENDES I “PODER”

• Testpersonen modtager 
SMS senere.



Åben “poder”

• Testen er indsendt til 
PODER…

• DER SKAL STADIG 
GODKENDES I “PODER”

• Testpersonen modtager 
SMS senere.

• Bemærk under “Afventer”



Åben “poder”

• Tryk på

• Testen ses

• Swipe op I billedet

• Vælg resultatet

• Neg / Pos / Invalid

Når du trykker på knapperne sendes resultatet DIREKTE til SSI-muren

Der er indberetningspligt



C
T

• 3-4 dråber i Brønden “S”

• Vent 15-20 min

• 2 streger = POSITIV

• 1 streg ved “C” - control 
NEGATIV

• Andre kombinationer er 
invalide (inkonklusiv)

• Vær OBS på bortskaffelse

Udførelse af test



HUSK:

• Hygiejne

• Tavshedspligt

• GDPR

• Kommunikation

• Kontrakindikationer

• Tilsyn / Kontrol

Ring til 30808376 hvis der er 
nogle spørgsmål

Hvis der findes et positivt 
resultat så tages en ny test, for 
at udelukke en falsk-positiv

Kontakt smitteopsporing på 
32 32 05 11 hvis det er en 
positiv 2. gang.

DER ER 
INDMEDELSESPLIGT!!


