08 Dec 2020

Forholdsregler for Team Danmark atleter, der er testet positiv for COVID-19
Når en atlet bliver konstateret positiv for Covid-19 gælder nedenstående retningslinjer. De følger nationale og
internationale retningslinjer, og de vil blive opdateret i overensstemmelse med disse. Ved tvivl, kontakt altid
Team Danmarks læger.

1. Positiv test – men ingen symptomer
• Isolation i 7 dage, herefter gradvis genoptagelse af aktivitet over den næste uge, hvis der
ikke kommer symptomer. Se forslag til mulig belastningsprogression nedenfor.
•

Når aktivitet genoptages, læg mærke til symptomer på mulige følger af COVID-19. Det kan
eksempelvis være lettere forpustet/åndedrætsbesvær, brystsmerter, hjertebanken, nedsat
ydeevne, unormal hjertefrekvens på pulsmåler eller andet.
Kontakt læge ved mistanke om dette.

2. Positiv test – og lettere symptomer
(Mildere symptomer, overstået efter højst 14 dage og uden behov for indlæggelse - de
fleste)
•

Isolation indtil man har været symptomfri i 48 timer. Træning kan genoptages gradvist efter
7 døgn uden symptomer, dog tidligst 10 dage efter symptomdebut. Genoptagelse af
aktivitet kan ske over 7 dage, hvis der ikke kommer symptomer undervejs.
(Se forslag til mulig belastningsprogression nedenfor).

•

Når aktivitet genoptages, skal man lægge mærke til symptomer på mulige følger af COVID19. Det kan eksempelvis være lettere forpustet/åndedrætsbesvær, brystsmerter,
hjertebanken, nedsat ydeevne, unormal hjertefrekvens på pulsmåler eller andet.
Kontakt læge ved mistanke om dette.

3. Positiv test – og sværere symptomer
(Svære symptomer, inkl. symptomer der varer over 14 dage eller behov for indlæggelse)
Isolation indtil symptomfrihed i 48 timer. Herefter individuel plan for undersøgelser og
genoptag af aktivitet efter samråd med Team Danmark-læger og eksperter på Bispebjerg.

Procedure for test på Bispebjerg Hospital
Alle Team Danmark-atleter med positiv COVID19 test, har mulighed for at indgå i et
forskningsprojekt, hvor man undersøger hjerte & lunge for at udelukke følger af COVID-19. Det
foregår på Bispebjerg Hospital, og vi anbefaler atleterne at deltage. Denne udredning kræver, at
man har været symptomfri i ca. 7-9 dage for bedst at kunne fange mulige komplikationer.
Når man ved, at man er konstateret smittet med COVID19 (positiv test), kontaktes Team Danmarklæge Christoffer Brushøj (chbr@teamdanmark.dk).
Christoffer sender spørgeskema til atleten, der skal returneres til hjertelæge Hanne Rasmusen
(hanne.kruuse.rasmusen@regionh.dk), når man er ude af isolationen.
Atleten vil herefter blive indkaldt til hjerte-lungeundersøgelse på Bispebjerg Hospital.
Forslag til gradvis ’Return To Play-strategi’

Hvis et trin ikke mestres uden f.eks. træthed eller anden forværring, skal der tages et trin tilbage.
Ved mistanke om komplikationer, kontakt læge.
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