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Test af kommunalt plejepersonale i Region Midtjylland
Beskrivelse af test-setup i tilfælde af, at kommune i RM
kategoriseres som "rød" hen over sommeren 2020 (juli og
august)

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 kommune-grænsen), øges testintensiteten.
Test af plejepersonale i rød(e) kommune(r) overgangsløsning svt. juli og august måned
I det følgende beskrives organisering svt. det beskrevne røde
testscenarie.
Bemærk, at indeværende beskrivelse af set-up ifm. rødt scenarie er
udtryk for en overgangsløsning henover sommerferieperioden (ie. juli
og august måned), jf. behovet for umiddelbar løsning. Umiddelbart
efter sommerferien igangsættes oplæring af kommunalt personale i
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Side 1

podning mhp., at systematisk test af kommunalt plejepersonale
efterfølgende varetages lokalt.
Løsningsmodel
Såfremt kommuner i Region Midtjylland kategoriseres som rød i løbet
af sommeren (juli samt august) varetages test af plejepersonale fra
pågældende kommune(r) af mobil testenhed under Testcenter DK,
teststation Viborg.
Som udgangspunkt er der tale om én bil bemandet med to
medicinstuderende. Bilen medbringer testkits samt relevante
værnemidler. Kommunen stiller lokale til rådighed, hvor testningen
kan foretages.
Side 2

Bilen rekvireres ved at rette henvendelse til testcenter@rm.dk med
præcis angivelse af det antal medarbejdere, der ønskes testet og
dato for, hvornår kommunen er blevet rød. Desuden angives
kontaktoplysninger (navn, tlf.nr. og emailadresse) på kommunal
kontaktperson, som regionen kan rette henvendelse til mhp.
yderligere aftale.
Med bemanding på to personer anslås den mobile testenhed at kunne
foretage 60 tests pr. time. Fra bilen kan således gennemføres 360
tests dagligt, forudsat den har fast holdeplads hele dagen og ikke skal
bruge tid på transport.
Mhp. optimal kapacitetsudnyttelse testes fra én lokation pr. dag.
Datoer, tidsrum – herunder hvornår testbilen holder på given
lokation – aftales mellem kommune og testcenter.
Der udbydes i udgangspunktet test i tidsrummet fra kl. 9-15 alle
ugens dage. De 6 timers effektiv testning kan efter konkret aftale
med teststationen i Viborg rykkes mhp. tidligere opstart eller senere
afslutning.
Det påhviler relevant kommunal leder at inddele medarbejderne i
hold til test svt. ovennævnte testkapacitet. Ved rødt scenarie testes
personalet minimum én gang inden for 2 uger og hver anden uge,
indtil kategorien ændres.
Den mobile testenhed fragter dagligt prøvemateriale retur til
teststation Viborg, hvorfra det afhentes og fragtes til analyse hos
SSI. Svar foreligger indenfor max 72 timer på Sundhed.dk el. via
henvendelse til egen læge.
Kommunalt plejepersonale, der skal testes ved den mobile testenhed,
skal medbringe sundhedskort.

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
11 faste lokationer fordelt i regionen, hhv. de "hvide telte" i Viborg,
Herning og Aarhus samt yderligere 8 lokationer (placeret i
sundhedshuse og på hospitaler). Se https://www.rm.dk/omos/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-corona/testcenter-danmark--teststeder-i-region-midtjylland/ for yderligere information om
regionens testtilbud.
Side 3

Procedure, hvis en kommune i RM "går i rødt" henover sommeren 2020
1. Kommunen rekvirerer test ved at rette henvendelse til testcenter@rm.dk
Henvendelsen skal indeholde:
- præcis angivelse af antal medarbejdere, der ønskes testet ved testbilen
- dato for hvornår kommunen ble 'rød'
- kontaktoplysninger (navn, tlf.nr. og emailadresse) på kommunal
kontaktperson, som regionen kan rette henvendelse til mhp. yderligere
aftale.
Kommune kontaktes herefter af testcentret mhp. nærmere aftale fsva. spec. datoer
og tidsrum og lokation for test.
2. På dagen for test kører testbilen til aftalt lokation og poder fremmødte medarbejdere.
Medarbejderne skal medbringe sundhedskort. Det påhviler relevant kommunal leder
at inddele medarbejderne i hold til test svt. testbilens kapacitet (60 tests i timen).
Samtlige medarbejdere skal testes indenfor 2 uger.
3. Prøvemateriale fragtes på daglig basis til analyse hos SSI. Svar tilgår medarbejderne
efter max 72 timer via Sundhed.dk.

