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Test af kommunalt plejepersonale i "røde" kommeuner i Region Midtjylland
(opdateret 23.10.2020)
Beskrivelse af test-setup i tilfælde af, at kommune i Region
Midtjylland kategoriseres som "rød".
Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen, der indebærer, at der skal
ske jævnlige test af denne personalegruppe gradueret efter udbredelsen af smitte i kommunen. Hele aftalen kan læses her.
Systematisk test baseret på udbredelse af smitte i kommunerne indebærer, at personalegrupper med kontakt til sårbare borgere inden for
en given periode skal testes med henblik på overvågning. Til formålet
opdeles kommunerne i to kategorier, hhv. rød og grøn, på baggrund
af smitteforekomsten pr. 100.000 borgere:
1. "Rød": Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller flere nye
smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, testes minimum
én gang inden for 2 uger og testes hver anden uge, indtil kategorien
ændres.
2. "Grøn": Personale, der arbejder i kommuner med under 20 nye
smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, testes med henblik på overvågning hver sjette uge. Hvis særlige forhold taler herfor
(fx smitte tæt på kommunegrænsen), øges testintensiteten.
Test af plejepersonale i rød(e) kommune(r)
I det følgende beskrives organisering svarende til det beskrevne røde
testscenarie.
I forbindelse med at en kommune går i rød, aftales den konkrete indsats efter kontakt med Patientsikkerhedsstyrelsen og møde i den Lokale Beredskabsstab (LBS).
Som udgangspunkt varetages test af kommunalt plejepersonale i
røde kommuner af kommunerne selv. Regionen stiller testudstyr til
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rådighed, og forestår indhentning af prøver på de kommunale taststeder/opsamlingssteder svarende til de lokationer der benyttes i de
faste seks ugers rul.
Afhængig af den konkrete situation, og den aftale der træffes i
LBS'en, kan regionen fortsat bidrage med udvidede testtilbud til borgere i de røde kommuner.

Procedure, hvis en kommune i Region Midtjylland "går i rødt"
1. Ved tegn på at en kommune kan gå i rødt, bestilles ekstra podeudstyr, transportkasser mv hurtigst muligt. Dette sker ad vanlige kanaler, via mail: COVIDTEST@dki-logistics.dk
Samtidig sendes en forhåndsorientering til Midttransport, på følgende mailadresse: karesage@rm.dk
2. Når kommunen er i rødt, kontakter kommunen Patientsikkerhedsstyrelsen og
indkalder den Lokale beredskabsstab. Her aftales hvordan de samlede ressourcer, herunder de regionale testbiler, bedst muligt anvendes i den konkrete situation. Kommunen tester som udgangspunkt selv egne medarbejdere.
3. Kommunen tager herefter kontakt til Midttransport for at aftale den konkrete
organisering af afhentning af tests. Dette sker via mail: karesage@rm.dk
4. Prøvemateriale fragtes på daglig basis til analyse hos SSI. Svar tilgår medarbejderne efter max 72 timer via Sundhed.dk.
5. Eventuel brug af regional testbil til supplerende test af borgere i kommunen aftales konkret i LBS'en.

Udover testbilen kan kommunen gøre brug af muligheden for at lade
deres medarbejdere teste i regi af det øvrige Testcenter DK-setup.
Alle danske borgere (over 15 år med NEMID) har fortløbende mulighed for at bestille tid til test i en af Testcenter DKs testfaciliteter via
www.coronaprøver.dk.
I Region Midtjylland er det aktuelt muligt at forudbestille tid til test på
et antal faste lokationer fordelt i regionen, hhv. de "hvide telte" i Viborg, Herning og Aarhus samt yderligere et antal sattelitter (placeret
i sundhedshuse og på hospitaler). Se https://www.rm.dk/om- os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-corona/testcenter-danmakr--- teststeder-i-region-midtjylland/ for yderligere information om regionens
testtilbud.
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