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Rammeaftale for kommunale podeenheder i
Syddanmark
Baggrund
Denne aftale er blevet til som følge af den nuværende COVID-19-epidemi og behovet for at
teste borgere og evt. kommunalt personale for COVID-19. Aftalen vedrører test af de
borgere, som ikke har mulighed for at møde op i et testcenter ved et sygehus, og som i dag
testes via Region Syddanmarks udkørende testfunktion på fx plejehjem, botilbud eller lign.
Ligeledes indgår også muligheden for test af kommunalt personale i aftalen, hvis det
vurderes hensigtsmæssigt at teste eget personale eksempelvis ved smitteudbrud på en
institution.
Region Syddanmark har ansvaret for at stille en udkørende testfunktion til rådighed, som kan
teste borgere for COVID-19, ligesom Regionen har ansvaret for, at borgere, der henvises til
den udkørende testfunktion, bliver testet.
Regionens udkørende testfunktion består af fem podebiler, der hver i gennemsnit kan udføre
test af ti borgere, der er placeret forskellige steder i regionen, per dag. På hverdage har
podebilerne samlet set testet op mod 80 borgere dagligt, og testfunktionens kapacitet er
udfordret, så nogle test må udskydes til næstkommende dag.
På baggrund af sundhedsmyndighedernes nye teststrategi, skal flere testes, herunder også
asymptomatiske beboere og frontpersonale på plejecentre, bosteder, institutioner mv., hvor
der i forvejen er smittetilfælde hos personale eller beboere.
Det er ligeledes en udfordring for podebilerne, at podningerne kan være meget spredt i
regionen, så der bruges meget tid på transport mellem podningerne. Der forventes således
en kapacitetsudfordring.
På denne baggrund har Region Syddanmarks COVID-19 task force henvendt sig til de
syddanske kommuner med henblik på hjælp til podning af borgere i kommunen. Nogle
kommuner har givet udtryk for, at de har mulighed for at bidrage til denne udkørende
opgave, så borgerne hurtigere kan testes for COVID-19. Disse kommuner ønsker at
understøtte podebilerne ved at stille en mindre gruppe kommunale medarbejdere til rådighed
til at forestå podninger i det omfang, de har kapacitet. Podningen kan eksempelvis foretages
på egne, kommunale plejecentre, bosteder, institutioner og hos borgere i eget hjem, som
modtager kommunale tilbud.
Det vil variere fra kommune til kommune, hvad der kan lade sig gøre i forhold til procedurer,
og der kan derfor være behov for, at der laves tillægsaftaler til denne rammeaftale
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Formål
Denne aftale har til formål at bidrage til at mindske risiko for smittespredning ved, at Region
Syddanmark og kommunerne i regionen samarbejder om podning af borgere, og evt.
medarbejdere, på kommunale plejecentre, bosteder og institutioner i forbindelse med
udbrudshåndtering af COVID-19
Ramme for aftalen
På den baggrund er denne aftale udformet. Det er en frivillig aftale, som indgås mellem den
enkelte kommune og Region Syddanmark. Der er tale om en midlertidig aftale indgået i
forbindelse med den aktuelle COVID-19 epidemi i Danmark. Aftalen gælder fra den 11. maj
2020 og 6 måneder frem. Der vil for begge parter altid være mulighed for at opsige aftalen
med to ugers varsel.
Det er fortsat Region Syddanmark, der har ansvaret for, at borgere, der henvises til
udkørende podning, podes. Hvis kommunen ikke har mulighed for eller ikke ønsker at
varetage udkørende podning, vil Regionens podebiler fortsat dække disse kommuner som
tidligere. Regionen vil også fortsat varetage podninger, hvis kommunen ikke har mulighed
for at sende den ”kommunale podeenhed” ved konkrete tilfælde.
Det vil være varierende fra kommune til kommune, hvad der kan lade sig gøre i forhold til
procedurer, og der kan derfor være behov for, at der laves tillægsaftaler til denne
rammeaftale. Eksempelvis i forhold til afhentning/aflevering af testkits og podninger.
Regionen varetager podning af udsatte borgere såsom hjemløse og misbrugere også i de
kommuner, hvor der oprettes kommunale podeenheder, idet der også fortages en klinisk
vurdering af disse borgere, og de kommunale enheder har ikke nødvendigvis udstyr til at
lave denne kliniske vurdering.
De regionale udkørende biler, kan ikke tilbyde test af personale. Dette forgår via de
procedurer der i forvejen eksisterer i de ”hvide telte” eller i regionens vurderings- og
podeenheder. Hvis en kommune opretter en kommunal podeenhed, vil dette dog åbne op for
muligheden for at den kommunale podenhed kan teste kommunalt personale, ved ønske om
dette. Personalet kan dog også fortsat testes som vanligt i de regionale ”hvide telte” eller i
regionens vurderings- og podeenheder.
De til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal følges i forhold til
testform og konsekvenser af test.
Anvendelsesområde
Det kan variere fra kommune til kommune, hvem der fortager podninger for Covid-19.
”Den kommunale podeenhed” består af et mindre antal kommunale medarbejdere
(eksempelvis 1-2), eksempelvis ergoterapeuter, sygeplejersker fra akutteams eller lignende.
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Fremgangsmåde
Visitation
• Når en borger skal podes, kontaktes egen læge, plejehjemslæge eller vagtlæge, som
vurderer, om der er brug for indlæggelse, vurdering i fremskudt klinik, vurdering i
hjemmet eller podning
• Ved behov for vurdering kontakter egen læge den relevante FAM, som rekvirerer
tilsyn og podning i AMK-vagtcentralen
• Er der alene behov for podning, bestiller egen læge direkte i AMK-VC via Mail i
dagtimerne og per telefon resten af tiden.
Udstyr til podning
• Udstyr til podning, herunder værnemidler til brug ved podning1, kan afhentes i
nærmeste FAM eller leveres til kommunen efter aftale med AMK-VC. Dette aftales i
den enkelte kommune.
o Såfremt kommunen selv ønsker at afhente og aflevere podeudstyr,
værnemidler og podninger kan det ske, som det fremgår af oversigten i bilag
1.
o Såfremt en kommune ønsker at podeudstyr, værnemidler og podninger
leveres til og afhentes hos kommunen, skal regionen tilbyde dette. Dette skal
aftales lokalt mellem Region Syddanmark og den enkelte kommune.
• Nødsedler til rekvisition leveres eller kan printes. Dette aftales med den enkelte
kommune.
Procedure for podning (efter visitation)
1. AMK-VC kontakter den kommunale podeenhed og aftaler, om de kan udføre de
bestilte podninger. Har kommunen ikke mulighed for at udføre podning, løser
regionens udkørende vurderingsenheder opgaven. Afhængig af tidspunkt for
bestilling og mængden af bestillinger kan podninger om nødvendigt udsættes til
næste dag.
2. Den kommunale podeenhed foretager podningen
• Proceduren for dette tilrettelægges i den enkelte kommune
• Den kommunale enhed sørger selv for at informere om smitterisiko i egen
kommune
3. AMK-VC sender besked til egen læge, via lægevagtens system, om at der er
foretaget podning for COVID-19, snarest efter og senest inden næste morgen.
Rekvirenten er egen læge eller det sygehus hvor prøven afleveres.
1

Ved asymptomatiske beboere og personale anvendes visir og handsker. Ved mistanke om COVID19 anvendes kittel, visir eller maske og briller og handsker.
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Den rekvirerende læge har behandlingsansvaret.

Videregivelse af podning til analyse
• Afhængig af konkret aftale/geografiske forhold, afleveres podning i den lokale FAM
(konkrete procedurer for de enkelte FAM foreligger), alternativt kontakter den
kommunale podeenhed AMK-VC mhp. hurtigst muligt at få afhentet podninger. Dette
aftales i den enkelte kommune. (Holdbarhed på podningen vil være nogle dage ved
stuetemperatur).
Resultat af podning
• Testsvaret sendes til egen læge, der sættes på som kopimodtager, og til henvisende
læge når dette er muligt. Svaret sendes ligeledes til borgeren, der kan se svaret på
sundhed.dk.
• AMK giver telefonisk besked om resultatet til kommunerne, hvis borgeren modtager
kommunal hjælp.
• Hvis en borger eller personale på en institution er smittet med COVID-19, skal alle
andre borgere og personaler ligeledes testes for COVID-19, jf. SST’s vejledning om
forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner.
Proceduren herfor er at kontakte AMK-VC per telefon (70 258 112) og aftale den
videre proces. Se evt. procedurebeskrivelsen for yderligere info, som er vedlagt
aftalen.
SST anbefaler ligeledes, ud fra et forsigtighedsprincip, at alle borgere og personale, der
testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales
yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og personale, der
tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere
og personale
Dokumentation
Tidspunkt for anmodning om podning samt tidspunkt for udført podning dokumenteres på
nødsedlen til rekvisition.
Modtager borgeren hjælp fra kommunen, gives telefonisk besked til kommunen om, at
borger er podet og afventer svar.
Kommunen får ligeledes besked om resultatet på podningen, når dette kendes.
Oplæring af personale
Medarbejderne i de kommunale podeenheder vil modtage en kort instruktion i pode-teknik.
Denne varetages af pode-klinikker/fremskudte vurderingsklinikker/FAM-personale.
Proceduren for dette aftales med den enkelte kommune.
Instruktionen suppleres med nedenstående to videoer fra Region Syddanmark.
•

Link til Region Syddanmarks video om af- og påtagning af værnemidler:
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http://rsd.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=a45446b2-8a60-4aac-94e8-c9f5357f6ab9
•

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

http://rsd.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=32b2c5a7-f433-4538-b0f7-a268de07038e
Rammer og vilkår
Kommunen stiller medarbejdere til rådighed og afholder lønudgifter og stiller ligeledes
lokalitet med faciliteter til bad og omklædning til rådighed og afholder udgifter hertil. Dette
kan jf. nationale udmeldinger, ikke indberettes som en COVID-19 merudgift.
Region Syddanmark stiller remedier til prøvetagning og nødvendige værnemidler til rådighed
og afholder udgifter hertil.
Region Syddanmark kan evt. stille undervisning af medarbejderne til rådighed og kan også
tilbyde at afhente podninger hos de kommuner, som ikke selv har mulighed for at levere
dem.
Der indgås lokalt aftale om transportmiddel, udgifter til benzin mv.
Rammeaftalen er godkendt den 11. maj 2020 af formandskabet for Det Administrative
Kontaktforum og gælder i seks måneder frem til og med den 11. november 2020.

Bilag 1
Udstyr til podning, herunder værnemidler til brug ved podning, kan afhentes i nærmeste FAM
eller leveres til kommunen efter aftale med AMK-VC. Dette aftales lokalt.
• Såfremt kommunen selv ønsker at afhente og aflevere podeudstyr, værnemidler og
podninger kan det ske, som det fremgår af oversigten nedenfor.
• Såfremt en kommune ønsker at podeudstyr, værnemidler og podninger leveres til og
afhentes hos kommunen, skal regionen tilbyde dette. Dette skal aftales lokalt mellem
Region Syddanmark og den enkelte kommune.
Sygehus
:

OUH –
Odense

Podeudsty
r*–
Færdigpak
ket sæt:

X

Podeudst
yr* –
Samlesæt
:

Hvor
afhentes
Podeudstyr
og
værnemidle
r:

Hvor afleveres
podeprøver:

Oralt
eller
kombine
ret
Nasal/or
al
podning:

Nødblan
ket fra:

Renserum
ved FAM

Klinisk
Mikrobiologisk
Afdeling
Odense
Universitetshospital
J. B. Winsløws Vej
21, 2. sal, 5000
Odense C **

Oralt

OUH KMA

Side 5/6

OUH –
Svendbor
g
OUH –
Ærø
SLB –
Kolding
SVS –
Esbjerg
SHS –
Aabenra
a
SHS –
Sønderb
org

X

X
X
X
X

X

FAM
flowmaster
(sygeplejers
ke)
Anæstesisyg
e-plejersken
Vurderingskl
inik
Vurderingskl
inik
FAM –
fremskudte
visitation

FAM flowmaster
(sygeplejerske)

Oralt

OUH KMA

Anæstesisygeplejer
sken
Vurderingsklinik

Oralt

FAM – fremskudte
visitation

Oralt

OUH KMA
SLB Vejle
SLB –
Vejle
SLB Vejle

AMVA

AMVA

Oralt

Vurderingsklinik

Nasalt/or
alt
Oralt

SLB Vejle

Side 6/6

