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Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 30. juni 2020 Aftale om test af perso-

nale på plejehjem og i hjemmeplejen med henblik på, at der skulle ske jævnlige test 

blandt personale på plejehjem og i hjemmeplejen med kontakt til sårbare borgere, 

gradueret efter udbredelsen af smitte i kommunen. Ud over den jævnlige test blev 

det i aftalen konstateret, at der ville være særlige testindsatser i udbrudssituationer.  

Det er et fælles ønske, at der i efteråret/vinteren 2021-22 fortsat skal være fokus 

på at holde COVID-19 ude af plejehjem og hjemmeplejen for at beskytte de mest 

sårbare borgere. Sundhedsstyrelsen har pr. 15. september 2021 opdateret sine an-

befalinger, hvor det som noget nyt fremgår, at også vaccineret personale bør lade 

sig teste regelmæssigt. Regeringen ønsker, at kommunerne og regionerne skal løse 

opgaven, ligesom de hidtil har løst opgaven med den systematiske testning på ple-

jehjem.     

Regeringen, KL og Danske Regioner aftaler på den baggrund at fortsætte ordnin-

gen om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen med henblik på at un-

derstøtte de til enhver tid gældende opfordringer om test på området. 

Kriterier for test af personale 

Principperne for test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen er aktuelt: 

1. Ved påvist smitte på en institution iværksættes som hidtil test af borgere og perso-
nale med yderligere efterfølgende testopfølgning efter Sundhedsstyrelsens ret-
ningslinjer. 

2. Systematisk test, så personalegrupper med kontakt til sårbare borgere inden for 
en periode skal have være testet med henblik på overvågning. Det gælder for 
følgende: 

- Vaccinerede medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til at 
blive PCR-testet for COVID-19 én gang ugentligt. 

- Ikke-vaccinerede medarbejdere opfordres – som hidtil - til to ugentlige 
PCR-test.  

Desuden bemærkes det, at alle besøgende til beboere på plejehjem uanset vaccina-
tionsstatus opfordres til at tage en test inden besøget. Testen tages i det landsdæk-
kende net af faste teststeder, som alle borgere har adgang til. 
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Den konkrete testning af personalet 

Systematisk tests for COVID-19 planlægges i de enkelte kommuner/institutioner i 
samarbejde med regionen, og foretages som udgangspunkt på arbejdspladsen og i 
forbindelse med arbejdstiden af hensyn til, at driften skal kunne køre og for at 
sikre den bedst mulige test-dækning. Desuden oplærer de oplærte kommunale 
medarbejdere øvrigt kommunalt personale efter behov.  

Sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommunen har i medfør af bekendt-
gørelse om midlertidigt virksomhedsområde til kommunale sygeplejersker og 
sundhedsplejersker mulighed for selvstændigt at udføre lægeforbeholdt virksom-
hed i form af antigentest og PCR-test for COVID-19. Bekendtgørelsen fornyes 
løbende på baggrund af en vurdering af behovet for opretholdelsen af denne mu-
lighed.1 

Medarbejdere på plejehjemmet eller hjemmeplejen forestår selve testningen og re-

gistreringen i webreq, som stilles til rådighed af regionerne.  

Regionerne stiller udstyr til rådighed på de enkelte institutioner/distrikter og sør-

ger for indsamlinger af prøverne på de enkelte institutioner/distrikter og transport 

til laboratoriet.  

Arbejdsdelingen mellem regioner og kommuner/plejehjem svarer til den arbejds-

deling, der har gjaldt under aftalen fra 30. juni 2020. Der kan dog laves lokale til-

pasninger efter aftale mellem parterne.  

Test som led i overvågning er en anbefaling til den enkelte medarbejder, og ikke et 

krav om, at medarbejderen lader sig teste. 

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje er også omfattet afaftalen 

via den kommune, opgaverne udføres for. Såfremt store leverandører af praktisk 

hjælp og personlig pleje kan organisere det på en mere hensigtsmæssig måde ved 

at teste selv, kan der indgås aftale med kommune(r) samt regionen herom.  

Selvejende og private plejehjem er en del af tilbuddet om test. Dermed kan selv-

ejende og private plejehjem på lige fod med de kommunale institutioner indgå af-

tale med regionerne om testset-up. Hvordan de private og selvejende plejehjem 

indgår i det samlede tilbud, herunder regionens samlede logistikplan på tværs af 

kommuner, oplæring i regionen, udstyr fra regionen mv. aftales lokalt. Private og 

selvejende plejehjem samt regioner og kommuner kan gå i lokal dialog om, hvor-

dan indsatserne kan koordineres og tilrettelægges bedst muligt. 

 

 

1 Bekendtgørelse nr. 1727 af 26. august 2021 
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Økonomi 

Kommunernes udgifter forbundet med den systematiske test af personale på ple-

jehjem og i hjemmeplejen i 2021 kompenseres som hidtil via bloktilskuddet, jf. af-

taler om den kommunale og regionale økonomi for 2022. Der er endnu ikke aftalt 

noget mellem regeringen og KL vedr. håndtering af kommunernes udgifter til test 

i 2022. For så vidt angår regionernes udgifter i Testcenter Danmark refunderes 

disse på løbende aktstykker. 

Ledelsesinformation og dataunderstøttelse 

Statens Serum Institut offentliggør ugentligt data om testomfang blandt persona-

let på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden informerer Styrelsen for Patientsik-

kerhed kommunen eller plejehjemmet, såfremt der konstateres smitte blandt med-

arbejdere eller beboere. med henblik på, at der iværksættes smitteopsporing, jf. 

retningslinjer herfor. 

Iværksættelse  

For at sikre en effektiv overvågning, er det vigtigt, at testningen indrettes sådan, at 

testen også i praksis kan gennemføres for det store flertal i målgruppen (personale 

på plejehjem og i hjemmeplejen med kontakt til sårbare borgere). Det kræver, at 

der er nære testtilbud. Den skitserede ordning er en videreførelse af det setup, 

som blev aftalt i juni 2020. Ordningen indføres hurtigst muligt, dog under hensyn-

tagen til, at den nogle steder skal genetableres, da myndighederne ikke tidligere har 

anbefalet vaccinerede medarbejdere jævnlige test.  

Opfølgning 

Ordningen følges løbende og vil blive revurderet inden udgangen af 2021.  


