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Midlertidig procedure for test af personale på 
plejehjem og i hjemmeplejen i Region Syddanmark 
 
Baggrund 
Denne procedure er midlertidig og er blevet til på baggrund af aftalen mellem KL, 
Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner vedrørende test af personale på 
plejehjem og i hjemmeplejen. 
 
Aftalen mellem førnævnte parter betyder, at der skal ske jævnlige tests af personale på 
plejehjem og i hjemmeplejen gradueret efter udbredelsen af smitte i en kommune. Ud 
over de jævnlige test vil der være særlige testindsatser i udbrudssituationer, hvor en 
kommune bliver kategoriseret som ”rød”. 
Hvorvidt der er tale om rødt eller grønt spor, afhænger af, om der er over eller under 20 
nye smittede pr. 100.000 indbyggere i kommunen inden for den seneste uge. 
 
Denne midlertidige procedure mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner vil 
udelukkende omhandle det røde spor og være gældende for sommeren 2020, indtil der 
er udarbejdet en national model/permanent løsning for henholdsvis røde og grønne 
tærskelværdier. 
 
Løsning hen over sommeren 
Region Syddanmark etablerer fire podebiler, der er stationeret på de fire teststationer i 
henholdsvis Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa. Hver bil bemandes med en person, 
der er oprettet som bruger i Webreq og kan scanne testprøverne. Herudover medbringer 
bilen it-udstyr (computer opsat til 4G og scanner), test-kits og værnemidler.  
 
Bilerne kan først være i drift fra uge 30. Hvis en kommune overskrider tærskelværdien i 
uge 28 eller 29, indsættes en af de to mobile enheder fra sommerlandet. Enheden tages 
herved ud af dens oprindelige køreplan. AMK kontakter i givet fald Ambulance Syd. 
 
Definitionen af ”rød” tærskelværdi: 
Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 
indbyggere den seneste uge. 
 
Hvis smitten i en kommune overskrider tærskelværdien, så kommunen kategoriseres 
”rød”, skal alt personale testes minimum én gang inden for 2 uger. Der testes løbende 
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hver anden uge, indtil kategorien ændres fra rød til grøn. 
 
Fremgangsmåde og procedure for testning af personale  
Varsling om overskridelse af tærskelværdi: 
Hvis smitten i en kommune bringer kommunen i den røde kategori, kontakter Styrelsen 
for Patientsikkerhed den pågældende kommune.  
 
Kontakt til regionen 
Kommunen ringer til AMK-vagtcentralen på tlf.nr. 9944 0717 fra kl. 9.00-15.00 på 
hverdage. Kommunen oplyser i udgangspunktet 5 adresser, hvor der skal podes de 
efterfølgende 10 hverdage.  
 
Podebilerne kører ud til de 5 oplyste adresser i de kommende 14 dage, således at hver 
adresse får besøg en dag i henholdsvis uge 1 og uge 2 på forskellige ugedage. 
 
Kommunen udfylder køreplan (skabelon), der videredistribueres 
Hvis en kommune overskrider tærskelværdien, udfyldes køreplanen i vedhæftede 
skabelon, og kommunen sender den til AMK vagtcentralen på mailadressen: 
amk.bestilling@rsyd.dk.   
 
AMK-vagtcentralen ringer herefter til driftsvagten (hverdage fra 9.00 – 15.00) på den 
nærmeste teststation og sender køreplanen til driftsvagten på teststationen, så de har en 
oversigt over, hvor bilen skal køre de følgende 10 hverdage. 

 
Hvis kommunen fortsat overskrider tærskelværdien efter de første to uger, gentages 
køreplanen. Kommunen oplyser kommunens personale om køreplanen og opfordrer til 
test ved nærmeste teststed én af de kommende 10 dage.  
 

 
Podning  
Teststationen sender bilen til kommunens indmeldte adresser i dagstiden, f.eks. i 
tidsrummet 10-16 afhængig af transport tid. Kommunen stiller lokale til rådighed samt 
minimum 1 -2 personer, som skal oplæres i at foretage podninger. 
 
Hvis den udkørende enhed giver bemandingsmæssige udfordringer, må teststationerne 
lukke et spor ned, så bemandingen af den udkørende enhed prioriteres. 
 
For hver podedag er den første time afsat til oplæring af kommunens personale. Herefter 
foretages podninger i det tilbageværende tidsrum frem til kl. 16, og bilen kører tilbage til 
teststationen og afleverer prøverne. Prøverne sendes herefter til analyse ved Statens 
Serum Institut (normal procedure i Testcenter Danmark).  
 
Resultat af podning 
Testresultaterne tilgår den enkelte medarbejder, og resultatet kan læses på sundhed.dk. 
Testresultatet tilgår ligeledes den testedes praktiserende læge. 
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Hvis en medarbejder på en institution er smittet med COVID-19, træder de gænge 
procedurer i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 
på plejecentre, bosteder og andre institutioner i kraft. Proceduren herfor er at kontakte 
AMK-Vagtcentral på telefon (70 258 112) og aftale den videre proces. 
 
 
Teststationerne er ansvarlige for nedenstående kommuner:  
Odense Teststation: Kommunerne på Fyn, undtagen Middelfart 
Kolding Teststation: Kolding, Vejle, Billund, Middelfart og Fredericia 
Esbjerg Testation: Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen 
Aabenraa Teststation: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa 
 
Hvis der er to kommuner i samme område, som falder i rød kategori, tager AMK kontakt 
til nærmeste teststation, som har en ledig bil. 
 
 
Videolink 
Oplæring af kommunale medarbejdere i forhold til at indgå i podearbejdet varetages af 
regionen. Som inspiration henvises til nedenstående to videoer fra Region Syddanmark. 
 
 

 Link til Region Syddanmarks video om podning for COVID-19: 

http://rsd.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=32b2c5a7-f433-4538-b0f7-
a268de07038e 
 

 Link til Region Syddanmarks video om af- og påtagning af værnemidler: 

http://rsd.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=a45446b2-8a60-4aac-94e8-
c9f5357f6ab9 
 
 
 
Bilag: 
Skabelon for indberetning af podeadresser, hvis en kommune overskrider 
tærskelværdien (se nedenfor). 
 
Aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner om test af 
personale på plejehjem og i hjemmeplejen indgået den 30. juni 2020:  
https://www.regioner.dk/media/13632/aftale-mellem-regeringen-da-reg-og-kl-om-model-
for-test-af-personale-paa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf 
 
Baggrundspapir vedr. aftale om test af plejepersonale, udgivet af KL den 3. juli 2020: 
https://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/midlertidig-procedure-for-test-af-personale-
paa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen-i-region-syddanmark/  
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Oplysninger fra kommunen i tilfælde af rød tærskelværdi 
 
Vedr. aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen 

Dette oplysningsskema relaterer sig til den midlertidige procedure for sommeren 2020, hvis en kommunen overskrider tærskelværdien til rød, jfr. aftalen mellem 
Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.  
 
 
1) Kontaktperson i kommunen: 
 

Dato for opdatering af oplysningerne: 
 
 
Kontaktoplysninger på den ansvarlige i kommunen, hvis tærskelværdien overskrides hen over sommeren: 
 
Navn:  
 
Titel:  
 
E-mail: 
 
Telefonnr:  
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2) Oplysninger vedr. podeadresser: 

 
Ifølge den midlertidige procedure skal kommunerne oplyse maksimalt 5 adresser, hvor bilerne kan køre ud og teste personale de kommende 10 hverdage efter 
overskridelse af tærskelværdien til rød. De 5 adresser kan eksempelvis være de fem største arbejdspladser i kommunen, eller hvad der anses for mest 
hensigtsmæssigt i den enkelte kommune. 
 
Kommunen bør vælge forskellige ugedage for en given testadresse i henholdsvis uge 1 og uge 2 af hensyn til vagtplanerne for at tilgodese personalet. 
 

Dato for opdatering af oplysningerne: 
 
 
UGE 1: 
 
Adresse (mandag): 
 
Adresse (tirsdag): 
 
Adresse (onsdag): 
 
Adresse (torsdag): 
 
Adresse (fredag): 
 
UGE 2: 
 
Adresse (mandag): 
 
Adresse (tirsdag): 
 
Adresse (onsdag): 
 
Adresse (torsdag): 
 
Adresse (fredag):  
 

 


