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Systematisk test af sundhedspersonale

Som led i åbningen af Danmark intensiveres testningen af sundhedspersonale i
Danmark. Regionerne indfører en generel systematisk testning af al personale
i sundhedssektoren med kontakt til borgere. Personalet testes systematisk som
led i overvågningen af epidemien og beskyttelse af de borgere, der er mest udsat for at blive alvorligt syge, hvis de rammes af Covid-19. I den kommunale del
af sundhedssektoren har Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner den 30. juni 2020 indgået aftale vedr. test af personale på plejehjem og
hjemmepleje.
Personale på regionernes hospitaler og institutioner er i deres arbejde i kontakt
med mange sårbare patienter og borgere. Hospitalerne må løbende forventes
at modtage enkelte smittebærende patienter og personale, som kan være testet falsk negative. Derfor er en stor del af personalet også allerede løbende
blevet testet. For at forebygge smittespredning på regionernes hospitaler bliver
alle patienter, der bliver indlagt testet, ligesom nogle patienter, som kommer
på hospitalet til ambulante konsultationer testes inden besøget. Derudover testes indlagte patienter med en længere indlæggelse hver 7. dag, og alle der skal
udskrives til kommunal pleje hjemme eller på et kommunalt tilbud bliver testet
så testen ved udskrivelsen aldrig er ældre end 48 timer.
Regionerne vil også fremover opfordre alle ansatte til fortsat at have en særlig
skærpet opmærksomhed og at lade sig frivilligt teste ved mindste symptom.
Derudover vil regionen opfordre til test ved enhver kontakt til smittede i ens
omgangskreds, eller hvis man som ansat bor i et område med mange nye smittede indbyggere (20 eller derudover indbyggere pr 100.000 indbyggere). Der er
et stående tilbud til alt hospitalspersonale om til en enhver tid at blive testet
på hospitalet i arbejdstiden. Derudover har al personalet – i lighed med alle
andre voksne danskere – adgang til at blive testet i regi af TestCenter Danmark.
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Yderligere vil regionerne følge følgende principper:
1. Regionerne indfører systematisk test af alt sundhedspersonale med patientkontakt i faste intervaller. Ved normal patientkontakt testet personalet hver 6. uge.
2. I afdelinger og på institutioner med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen skønnes højere intensiveres testning således at personalet testet hver 2. uge. Det er f.eks. patienter med svækket immunsystem, hæmmedialyse patienter, samt afdelinger som behandler COVID-19 patienter samt Akutmodtagelserne, som behandler patienter,
hvor der endnu ikke er testresultat. Vurderingen af den skærpede testning foretages lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning
og flow.
3. Ved påvist smitte på en afdeling iværksættes som hidtil test af patienter
og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinier. Og ved udbrud i området –
f.eks. en rød kommune eller på en afdeling på hospitalet eller institution
vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen i forhold til vurdering af
om en bredere personalegruppe skal testet.
4. Personale uden patientkontakt tilbydes stående tilbud om testning.
Derudover vil regionerne i lighed med aftalen mellem Regeringen, KL og Danske
Regioner gennemføre systematiske test hver sjette uge på regionens sociale
institutioner, herunder bosteder. Hvis institutionen er placeret eller medarbejderne bor i en ”rød kommune” vil testen blive gennemført minimum hver anden uge.
Test som led i overvågning vil være et tilbud til den enkelte medarbejder, og
ikke et krav om, at medarbejderen skal lade sig teste. Den enkelte medarbejder
vil blive opfordret til at lade sig teste.
Det gælder helt generelt, at regionerne vil fastholde, at personalet skal have en
skærpet opmærksomhed på adfærd og hygiejne og herunder brug af værnemidler. Ligesom al personale opfordres til at blive hjemme ved mindste symptomer.
Regionerne forudsætter at det forsat vil være muligt at skaffe tilstrækkeligt
med forsyninger af reagenser, forbrugsstoffer, podepinde mv til ordningen.
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Ordningen iværksættes frem mod udgangen af august.
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