Rammeaftale om kommunal podning for COVID-19 på
kommunale plejecentre, bosteder og institutioner – 05.
november 2020
Denne aftale har til formål at bidrage til at teste flere for COVID-19 og derved undgå smittespredning ved at Region Hovedstaden og kommunerne i regionen samarbejder om podning af borgere og medarbejdere på kommunale plejecentre, bosteder og institutioner i
forbindelse med udbrudshåndtering af COVID-19.
Aftalen giver kommunerne mulighed for selv at pode borgere og medarbejdere på kommunale institutioner, som efter kommunens vurdering ikke har mulighed for at møde op i
et testcenter ved et hospital.
Det er Region Hovedstaden, der har ansvaret for, at borgere, der henvises til udkørende
podning, podes. Hvis kommuner ikke tilslutter sig aftalen, vil regionen foretage podning i
disse kommuner i henhold til den gældende procedure.
Organisering
Kommunerne opretter podeenheder, der foretager podninger for COVID-19. Det kan variere fra kommune til kommune, hvilke medarbejdere der indgår i de kommunale podeenheder.
Medarbejderne i de kommunale podeenheder vil modtage oplæring i pode-teknik af Region Hovedstaden.
Kommunen stiller medarbejdere til rådighed og afholder lønudgifter og stiller ligeledes lokalitet med faciliteter til bad og omklædning til rådighed og afholder udgifter hertil.
Region Hovedstaden stiller remedier/utensilier til prøvetagning og nødvendige værnemidler til rådighed og afholder udgifter hertil. Regionen Hovedstaden sørger også for at bringe
test og hente prøver.
Procedure, udstyr og aflevering af prøverne
Test igangsættes og svar afgives i henhold til den imellem parterne aftalte procedure, som
følger Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer.

Hvis kommunen er omfattet af aftalen, kontakter Region Hovedstadens Akutberedskab
den kommunale podeenhed og aftaler, om de kan udføre de bestilte podninger. Har kommunen ikke mulighed for at udføre podning, løser regionens udkørende funktion opgaven,
og vil sammen med kommunen vurdere, hvem der skal testes af den udkørende funktion.
Udstyr til podning kan afhentes af kommunen på et aftalt afhentningssted eller leveres til
kommunen efter aftale med Region Hovedstadens Akutberedskab.
Den kommunale podeenhed sørger for at informere om smitterisiko i egen kommune i
henhold til de gældende retningslinjer/vejledninger fra Sundhedsstyrelsen.
Rammer og ikrafttrædelse
Der er tale om en midlertidig aftale indgået i forbindelse med den aktuelle COVID-19 epidemi i Danmark. Aftalen blev første gang indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen den 5. maj 2020 og var gældende i 6 måneder.
Det blev besluttet på møde i K29 den 5. november 2020 at forlænge aftalen i 6 måneder
gældende til og med 5. maj 2021.
Rammeaftalen træder i kraft, når kommunen har bekræftet tilslutning til aftalen via mail.
Det er en frivillig aftale, som kan tiltrædes af de enkelte kommuner.
Parterne kan opsige aftalen med en måneds varsel.
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