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1. Baggrund
En forudsætning for den gradvise kontrollerede genåbning af samfundet i Danmark er et
samtidigt og stort fokus på at mindske smitte i befolkningen. Det er afgørende for at
undgå en uhensigtsmæssig hastig spredning af ny coronavirus.
Det er vigtigt at sætte ind, der hvor der er en øget eller særlig risiko for smittespredning.
Indsatsen skal være effektiv og bæredygtig. I en langvarig og bæredygtig åbning af samfundet er det afgørende, at de programmer, der iværksættes, på den ene side effektivt
mindsker smittespredningen, og på den anden side muliggør borgernes hverdagsliv og
opretholdelse af vores velfærdssamfund – ellers bliver de ikke bæredygtige.
Genåbningen af samfundet understøttes sundhedsfagligt forsvarligt ved effektiv isolation
af patienter, der er testet positiv for ny coronavirus, samt ved sideløbende opsporing og
test af dem, der har været en nær kontakt til personer med en positiv test for ny coronavirus. Et program til opsporing af nære kontakter kan ikke sikre, at alle nære kontakter bliver fundet og testet, men må forventes at være af væsentlig betydning for smittereduktionen. Ambitionen er at reducere smitten med ny cornavirus i samfundet og derigennem
bidrage til effektiv kontrol af epidemien.
Hvis man har været i tæt kontakt med en person med COVID-19 ved vi, at der kan være
øget risiko for at være blevet smittet. Det er situationen, hvor en af dem man bor sammen
med, viser sig at have COVID-19, eller en kollega på arbejdspladsen, som man har stået
tæt på i mere end 15 min osv. I sådanne situationer har man en særlig risiko for at være
blevet smittet med ny coronavirus, og det er derfor væsentligt at iværksætte et program,
der kan identificere, om man som nær kontakt er blevet smittet, og på den måde hjælpe
til korrekt og effektiv selvisolation.
Programmet er baseret på følgende principper:





Indsatsen skal bidrage til bedst mulig smitteinddæmning
Indsatsen skal kunne formidles og kommunikeres meningsfuldt til borgeren
Antallet af test skal være rimeligt i forhold til borgerens tidsforbrug, herunder rimelig transporttid mv.
Der skal etableres et landsdækkende lettilgængeligt tilbud for at få størst mulig
tilslutning

Programmet er baseret på den aktuelle viden om ny coronavirus, herunder viden om,
hvornår det forventes, at smittespredning foregår. Tilrettelæggelsen af antallet af test på
specifikke dage i kombination med selvisolation er således baseret på den eksisterende
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evidens om inkubationstid, præsymptomatisk og asymptomatisk smitte mv. Der er desuden blevet foretaget en matematisk modellering, som Sundhedsstyrelsen har ladet sig
inspirere af i tilrettelæggelsen.
Sundhedsstyrelsen er blevet rådgivet undervejs vedr. smitteopsporing af nære kontakter
af en ekspertgruppe med deltagelse af specialister i infektionsmedicin, almen medicin,
intensiv terapi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, samfundsmedicin og infektions epidemiologi, samt sygehusledelse.
Formålet med denne publikation er at beskrive rammerne for programmet for smitteopsporing af nære kontakter til personer, som er testet positivt for ny coronavirus, herunder
en beskrivelse af de organisatoriske rammer for smitteopsporing samt en beskrivelse af
informationsindsatsen ifbm. smitteopsporingen.
For information om selvisolation og behov for støtte til dette henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning herom (forventes offentliggjort i uge 25).
Denne publikation er første gang udgivet d. 14. maj 2020 og er nu opdateret på baggrund
af etableringen af enheden for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ved
navn Coronaopsporing.

1.1. Øvrige retningslinjer for forebyggelse af udbrud, smitteopsporing og indikationer for test
Sundhedsstyrelsen har løbende beskrevet og opdateret retningslinjer for test for ny coronavirus i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Heraf fremgår det, at hvis en person har haft nær kontakt til en patient med COVID-19, bør denne person testes. For øvrige indikationer for test henvises til førnævnte
retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
Der er iværksat en række forskellige tiltag for at undgå smittespredning, programmet for
test af nære kontakter står således ikke alene. Der er en særlig opmærksomhed på at forebygge udbrud på institutioner som fx plejecentre og sygehuse.
Forebyggelse af udbrud ved konstateret smitte med ny coronavirus på plejecentre, botilbud eller lignende institutioner
Håndtering af tilfælde af COVID-19 på plejecentre, botilbud og lignende institutioner er
beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på
plejecentre, bosteder og andre institutioner. Det fremgår af denne, at hvis der påvises ny
coronavirus hos en beboer eller medarbejder, bør der for at forebygge udbrud udføres
test af alle beboere og tilknyttede medarbejdere på institutionen (eller efter omstændighe-
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derne det pågældende afsnit). Test bør udføres hver 7. dag indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde. Testforløbet indebærer ikke i sig selv krav om selvisolation for personalet, mens testresultatet afventes.
I de særlige tilfælde, hvor en medarbejder eller anden borger på institutionen defineres
som nær kontakt, bør personen håndteres efter testprogram og anbefalinger for nære
kontakter, som beskrevet i nærværende retningslinje. Styrelsens for Patientsikkerhed understøtter kontaktopsporing af nære kontakter uden for institutionen, jf. afsnit 3.1 om rammerne for kontaktopsporing.
Forebyggelse og håndtering af udbrud med ny coronavirus på sygehuse
For nærmere information om håndtering af tilfælde med COVID-19 på sygehuse henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
I de tilfælde, hvor sygehuspersonalet har været nær kontakt til en patient med COVID-19
uden anvendelse af foreskrevne værnemidler håndteres personen efter testprogram og
anbefalinger for nære kontakter jf. nærværende retningslinje.
Der er derudover fokus på at undgå smittespredning på steder hvor mange er samlet, såsom fx skoler og dagtilbud.
Forebyggelse af udbrud ved konstateret smitte med ny coronavirus i skoler, dagtilbud og
andre tilbud til børn og unge
Håndtering af tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud mv. er beskrevet i Sundhedsstyrelsens information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre
tilbud til børn og unge. Du kan læse mere om håndtering af både enkelte eller flere tilfælde af COVID-19 i dette informationsmateriale.
I de tilfælde, hvor en medarbejder eller et andet barn/ung på skolen eller i dagtilbuddet
har været nær kontakt, bør personen håndteres efter testprogram og anbefalinger for
nære kontakter, som beskrevet i nærværende retningslinje. Det anbefales i den forbindelse, at ledelsen er behjælpelig med opsporingsarbejdet og kan søge rådgivning hos
den kommunale sundhedstjeneste.
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2. Hvem er en nær kontakt?


En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus



En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået
påvist ny coronavirus



En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en
person, der har fået påvist ny coronavirus



En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere
end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny
coronavirus.



Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med
COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter vil typisk være personer, der bor sammen med en med påvist ny coronavirus. Derudover kan det være enkelte tætte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner
og familie, som den med påvist ny coronavirus, har været tæt sammen med.
Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og
hygiejne, vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt med.
Nære kontakter vil være dem, man bor sammen med, og dagligt deler soveværelse, sofa,
kram osv. med. Det vil være de få kolleger og venner, hvor man ikke har haft mulighed
for at overholde rådene om at holde afstand. Det kan fx være en situation, hvor man har
været nød til at stå meget tæt på en kollega i længere tid. Det kan også være en situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner.
Det kan også være i situationen, hvor man har håndteret en borger, der senere viser sig
at have COVID-19, og ikke har anvendt de foreskrevne værnemidler.
De kolleger, man arbejder sammen med på en afdeling på et sygehus, på et plejehjem,
eller på et kontor, og som man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt.
Det er ikke forventningen, at der ved manuel kontaktopsporing at personer, der for den
med påvist ny coronavirus ikke er kendt, kan identificeres og kontaktes. Det er forventningen, at de i et vist omfang spores med digital kontaktsporing, som supplerer manuel kontaktsporing, jf. nedenfor.
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2.1. Periode for smitteopsporing
Kontakten mellem patienten med påvist ny coronavirus og den nære kontakt skal have
fundet sted i den periode, hvor der antages at være størst mulighed for smittespredning,
som defineret i nedenstående boks.
Smitteperioden for patienter med symptomer afgrænses til:
-

Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til:
-

48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter
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3. Organisering af smitteopsporing og håndtering af nære kontakter
For at mindske smitte med ny coronavirus skal der foretages smitteopsporing, når en patient testes positiv for ny coronavirus. Smitteopsporingen omfatter 3 dele:
1) Identifikation af nære kontakter. Dette omfatter en gennemgang af hvilke kontakter, der opfylder definitionen om at være en nær kontakt til en person med påvist
ny coronavirus – inden for smitteperioden
2) Kontakt til de nære kontakter, som informeres om, at de er en nær kontakt til en
med påvist ny coronavirus
3) Test og selvisolation af nære kontakter med henblik på at mindske smittespredning
I følgende afsnit beskrives de organisatoriske rammer for de to første dele af smitteopsporingen, også kaldet kontaktopsporing. Efterfølgende beskrives de organisatoriske
rammer for test af nære kontakter, herunder rammerne for henvisning til test. For information om selvisolation henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning herom (forventes offentliggjort i uge 25).
Til sidst i dokumentet er beskrevet den information, borgerne skal have i forbindelse med
smitteopsporingen. Sundhedsstyrelsen har i tillæg til dette udarbejdet handlingsanvisende informationsmateriale til både patienten, der er testet positiv og dennes pårørende
samt til de nære kontakter.

3.1. Rammerne for kontaktopsporing ved positivt testresultat
Patienter har adgang til deres testresultat via sundhed.dk. Patienten får desuden adgang
til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om, hvordan de skal forholde sig ved positivt testresultat. Patienten opfordres i informationsmaterialet til selv at iværksætte isolation og kontaktopsporing, så dette kan påbegyndes så tidligt som muligt.
Der er fra uge 24 2020 oprettet en kontaktopsporingsenhed under Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing. Sundhedsfaglige medarbejder fra Coronaopsporing vil kontakte alle personer, som er testet positiv for ny coronavirus, for at tilbyde støtte
med kontaktopsporing af nære kontakter. I den forbindelse oplyses patienten også om de
forholdsregler, som et positivt testresultat afstedkommer, herunder anbefalinger om isolation mv.
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Yderligere skal der gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens informationsmateriale. Se
mere om information til patienten s. 15. Ved behov for lægefaglig rådgivning omkring sygdomsforløbet mv., kan patienten ringe til egen læge.
Coronaopsporing tilbyder personer, der er testet positiv for ny coronavirus, hjælp og
støtte til at identificere deres nære kontakter og videregive information til dem, således at
der sikres en systematisk opsporing. Nogle patienter kan med den information, de har
modtaget, selv foretage kontaktopsporingen og infomere deres nære kontakter. Det gælder særligt, hvis der alene er tale om husstanden. Andre patienter vil have behov for
hjælp til dette. Coronaopsporing kan i så fald hjælpe med at identificere, kontakte og informere personens nære kontakter.
Hvis man er testet positiv for ny coronavirus, så bliver man som udgangspunkt kontaktet
af en medarbejder fra Coronaopsporing inden for 24 timer efter testsvar. Patienten kan
også selv kontakte Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.
Læs mere om kontakt til patienter med påvist ny coronavirus samt støtte til kontaktopsporing af nære kontakter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
Den ovenfor beskrevne manuelle kontaktopsporing suppleres i midten af juni af en digital
smittesporingsapp, som borgerne kan vælge at benytte. Denne er dog et tillæg til den
manuelle kontaktopsporing, som fortsat skal foretages. Gennem appen bliver det muligt
for patienter at advisere personer, som de har været i tæt på i fx offentlig transport, men
som de ikke kender, og derfor ikke kan kontaktes gennem den manuelle kontaktopsporing.

3.2. Henvisning til test af nære kontakter for ny coronavirus
Nære kontakter opfordres til at blive testet to gange og at selvisolere indtil første negative
testresultat. Information om interval for test er beskrevet i nedenstående afsnit om test af
nære kontakter.
Henvisning til test for ny coronavirus kan ske ved at ringe til Coronaopsporing på tlf. 32
32 05 11. Den praktiserende læge kan også henvise til test, hvis den nære kontakt henvender sig der. Nære kontakter uden symptomer på COVID-19 henvises til test i TestCenter Danmark ved at oprette en rekvisition i WebReq. Den nære kontakt skal testes to
gange, jf. nedenstående afsnit om test af nære kontakter, og der skal derfor oprettes to
på hinanden følgende rekvisitioner via WebReq med en særlig markering for nære kontakter, der sikrer prioriteret adgang til test. For vejledning til rekvisition af test til nære kontakter se MedComs hjemmeside.
Ved henvisning til test oplyses den nære kontakt om, at personen selv skal booke tid til to
test via coronaprover.dk. For borgere, der ikke kan booke tid digitalt, er der i hver region
etableret telefonisk hjælp med booking.
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Hvis den nære kontakt selv har symptomer på COVID-19 henvises efter vanlig praksis til
regional COVID-19 klinik enten direkte til test eller klinisk vurdering, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
Børn under 12 år kan have svært ved at medvirke til test. Hvis der er et ønske om, at et
barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, kan man undlade at gøre dette. I stedet anbefales asymptomatiske børn, der er
nære kontakter at blive hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt
de i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan de igen komme i institution eller i skole. Det er i den forbindelse en forudsætning, at personen efter positivt testresultat med ny coronavirus kan opretholde selvisolation i forhold til barnet, så barnet
ikke løbende bliver udsat for mulig smitte fra eksempelvis en forælder med påvist ny coronavirus. Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret
fagligt skøn kan man vurdere behovet for test ved det enkelte barn.
Sygehusmedarbejdere, som har været nær kontakt til en person med positiv test for ny
coronavirus henvises via personaleleder direkte til test i regional COVID-19 klinik, men
håndteres i øvrigt efter nærværende retningslinje for smitteopsporing af COVID-19 hos
nære kontakter.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til almen praksis om henvisning til test
for ny coronavirus, herunder henvisning af nære kontakter og den information de nære
kontakter skal have ifbm. henvisningen.

3.3. Test af nære kontakter
Efter henvisning til test i TestCenter Danmark skal den nære kontakt testes to gange i et
TestCenter Danmark testcenter1, eller et decentralt tilbud fra TestCenter Danmark eksempelvis i form af mindre decentrale klinikker, udkørende funktion eller mobile enheder.
Let adgang til podning understøtter en høj tilslutning til programmet.
Den nære kontakt booker selv tid og sted til test via coronaprover.dk. Det er beskrevet i
boksen nedenfor, hvilke dage den nære kontakt skal testes. Coronaopsporing kan støtte
og vejlede, såfremt den nære kontakt er i tvivl om, hvilke dage personen skal booke test.
Hver region yder også telefonisk bistand, hvis personen ikke selv er i stand til at booke tid
til test digitalt.

1

Der findes aktuelt testcentre i følgende kommuner: Hillerød, Ballerup, Hvidovre, København, Bornholm, Roskilde, Næstved,
Odense, Esbjerg, Kolding, Viborg, Herning, Aarhus, Aalborg, Thisted og Hjørring
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Interval for test




1. test foretages samme dag eller snarest muligt efter, at personen er blevet
identificeret som nær kontakt. Der skal dog mindst være gået 4 dage fra
man blev udsat for mulig smitte (dag 0)
2. test foretages to dage efter 1. test uanset om der er kommet svar på første test
o Ved 1. test på dag 4 foretages ny test dag 6, som udføres uanset om
der er kommet svar på første test fra dag 4
o Ved 1. test på dag 5 foretages ny test dag 7, som udføres uanset om
der er kommet svar på første test fra dag 5
o Ved 1. test på 6. dag og frem foretages ikke yderligere test

I de tilfælde hvor der har været løbende eksponering og eksponeringstidspunktet derfor
ikke kan fastsættes foretages 1. test hurtigst muligt og anden test 2 dage senere.
Hvis der er gået mere end 14 dage siden sidste mulige smitteeksponering henvises den
pågældende ikke til test, men opfordres til at tage kontakt til egen læge ved udvikling af
symptomer.
Hvis der opnås et positivt testresultat, skal patienten ikke møde op til efterfølgende test.
Patienten tilrådes fortsat selvisolation indtil 2 døgn efter symptomophør, hvis der opstår
symptomer. Hvis der ikke opstår symptomer i perioden, skal personen selvisolere indtil 7
dage efter testen blev foretaget. Der skal iværksættes kontaktopsporing af nære kontakter. Læs mere i information til patienter på s. 13.
Hvis en nær kontakt allerede tidligere er testet positiv for ny coronavirus anbefales kun,
at den nære kontakt testes og iværksætter selvisolation, hvis det er mere end 8 uger siden den positive test blev foretaget.
3.3.1. Podning i TestCenter Danmark telt eller i en decentral funktion fra TestCenter
Danmark
Den nære kontakt kan efter henvisning booke tid og sted til podning, og møder op på det
pågældende tidspunkt.
Prøverne indsamles og registreres af TestCenter Danmark og, testen analyseres på Statens Serum Institut.
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3.3.2. Podning i de regionale COVID-19 klinikker af sygehusmedarbejder
Podning af personale i sygehusvæsenet, som har været nære kontakter til en med påvist
ny coronavirus foretages i de regionale udredningsklinikker, prøven analyseres af de regionale mikrobiologiske afdelinger.
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4. Information om kontaktopsporing
4.1. Information til patienter, som er testet positiv for ny coronavirus
Patienter har adgang til deres testresultat via sundhed.dk. Patienten får desuden adgang
til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om, hvordan de skal forholde sig ved positivt testresultat. Patienten opfordres i informationsmaterialet til selv at iværksætte isolation og kontaktopsporing, så dette kan påbegyndes så tidligt som muligt.
Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Coronaopsporing ringer som udgangspunkt til alle
personer, som er testet positiv for ny coronavirus, for at rådgive om forholdsregler ved et
positivt testresultat og for at tilbyde støtte med kontaktopsporingen af nære kontakter. I
den forbindelse skal det sikres, at patienten bliver informeret om:




At det er vigtigt, at der hurtigst muligt tages kontakt til personer, som patienten
har været i nær kontakt med (jf. definition af nære kontakter ovenfor), og at henvise de nære kontakter til Sundhedsstyrelsens information om, hvordan de skal
forholde sig.
At Styrelsen for Patientsikker tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med opsporing og videreformidling af information til nære kontakter. Iværksætte frivillig
selvisolation
o Hvis patienten har eller får symptomer på COVID-19 anbefales isolation
indtil 48 timer efter symptomophør
o Hvis patienten er asymptomatisk anbefales isolation i 7 dage efter testen
blev foretaget.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus. hvori det beskrives nærmere, hvordan personen skal forholde sig til
et positivt testresultat.

4.2. Information til nære kontakter
Nære kontakter bliver, jf. denne retningslinje, hurtigst muligt kontaktet af enten patienten,
dennes pårørende eller en medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og informeres
om følgende:


At udvise skærpet opmærksomhed på symptomer, der kan være tegn på COVID-19 til og med 14 dage efter nær kontakt med personen med påvist ny coronavirus.
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At de, også selvom de ikke har symptomer på COVID-19, bør tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 eller til deres egen læge med henblik på at
blive henvist til test for ny coronavirus. Herefter skal de selv booke tid til to test
via coronaprover.dk, jf. ovenstående afsnit om test af nære kontakter.
At de bør iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på første testresultat. Hvis testen er negativ kan de afslutte selvisolation og fx tage på arbejde,
handle ind mv.
At følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig
risiko for alvorligt forløb ved smitte med ny coronavirus.
At tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Coronaopsporing ved
ønske om eller behov for yderligere rådgivning.

Patienten, dennes nærmeste pårørende eller medarbejder fra Coronaopsporing skal i forbindelse med ovenstående henvise den nære kontakt til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter, hvori det beskrives nærmere, hvordan den nære kontakt
skal forholde sig til ovenstående information.
Hvis personen får besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv for ny
coronavirus i den tidligere omtalte Smittestop-app til digital kontaktopsporing, så får personen adgang til den tilsvarende information via appen. Det vil i særlig grad være relevant for de personer, som ikke gennem den manuelle kontaktopsporing har kunne få besked, idet patienten ikke kender denne kontakt.

Kontaktoplysninger til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed
Telefonnummer: 32 32 05 11
E-mail: kontaktopsporing@stps.dk
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5. Justering af program på baggrund af erfaringer
5.1. Opfølgning på program
For meningsfuldt at kunne justere programmet på baggrund af erfaringerne med test af
nære kontakter, er det vigtigt, at der foreligger information om de nære kontakter, som er
blevet testet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste (bilag 1) over relevante indikatorer, som der løbende bør monitoreres mhp. justering af programmet, fx antallet af 1. prøver der er negative og som efterfølgende bliver positive, tilslutning til programmet mv.
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Bilag 1
Forslag til indikatorer til brug for monitorering af smitteopsporing af nære kontakter mhp.
løbende justering og tilpasning af programmet, herunder anbefalinger for test.
-

Antal nære kontakter henvist til test
Antal nære kontakter, der fik foretaget 1. test, samt fordeling af positivt/negativt
testresultat
Antal nære kontakter, der fik foretaget 2. test, samt fordeling af positivt/negativt
testresultat
Antal nære kontakter med 1. test negativ og 2. test positiv
Antal dage mellem 1. og 2. test af nære kontakter
Antal smittede, der tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Coronaopsporing
Antal nære kontakter pr. smittet (gennemsnit)
Antal nære kontakter, som Styrelsens for Patientsikkerhed har kontaktet, samt
antallet af nære kontakter, som det ikke er lykkedes at få fat i
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