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Test for coronavirus før din elektrochokbehandling i Psykiatrien  

Du har en tid til elektrochok behandling i Psykiatrien. Inden din behandling skal du testes for coronavirus 
(COVID-19). Testen hjælper os med at forebygge smittespredning i Psykiatrien, og således til at passe på 
både dig og andre. Det er vigtigt, at du får lavet testen, uanset om du har symptomer på Corona eller ej.  
 
Sådan bestiller du tid til test  
Coronatesten skal laves præcis 2 dage før din elektrochokbehandling. Coronatesten bestiller du på hjem-
mesiden www.coronaprover.dk. Du logger ind på siden med dit NemID. Du skal bestille den test, der hedder 
”Virustest, podning, patient”.  
 
Er der ingen ledige tider 2 dagen før din behandling, skal du ringe til Region Nordjyllands corona-hotline på 
tlf. 97 64 84 63. De kan hjælpe dig med at bestille en tid.  
 
Psykiatrien har på forhånd oprettet henvisningen ”Virustest, podning, patient” til dig. Henvisningen giver dig 
mulighed for at bestille tid til test i hele landet. I Region Nordjylland er der test-steder ved Aalborg Universi-
tetshospital (syd), Regionshospital Nordjylland i Hjørring, Aalborg Universitetshospital i Thisted samt på 
Læsø. Du kan læse mere om hvordan du bestiller tid og hvor du kan blive testet på www.rn.dk/coronatest-
patient.  
 
Har du spørgsmål om bestilling af test, kan du ringe til Region Nordjyllands Corona-hotline på tlf. 97 64 84 
63. Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 8-17 og i weekender og på helligdage mellem kl. 8-15.  
 
 
Kan du af helbredsmæssige årsager ikke møde op på et af Region Nordjyllandstest-steder 
Får du af helbredsmæssige årsager normalt taget blodprøver i eget hjem, så skal du kontakte den enhed 
hvor du skal modtage din elektrochokbehandling minimum 7 dage før din behandlingstid, og bede om at få 
taget testen hjemme. Ligesom du plejer, vil en medarbejder komme hjem til dig og tage prøven der. Har du 
ikke selv mulighed for at kontakte den enhed, hvor du skal modtage din elektrochokbehandling, så er det 
vigtigt, at du får hjælp af dem, der normalt hjælper dig i hverdagen til at gøre det. Det kan fx være din fami-
lie, dine venner eller hjemmeplejen. 
 

Svar på testen  
Du kan selv finde svaret på www.sundhed.dk eller i appen ”MinSundhed”. Til at få adgang til svaret bruger 
du din NEMID.  
Vi tjekker også svaret. Hvis testresultatet viser, at du er COVID-19-positiv, kontakter vi dig. Hører du ikke fra 
os, skal du bare møde op til den planlagte tid. 
 
Med venlig hilsen 
ECT-Enheden 
Psykiatrien Region Nordjylland 
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