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Tillæg til aftale om videreførelse af test af personale på plejehjem 
og i hjemmeplejen

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 22. september 2021 
Aftale om videreførelse af test på plejehjem og i hjemmeplejen. På 
den baggrund fortsættes ordningen om test af personale på pleje-
hjem og i hjemmeplejen med henblik på at understøtte de til enhver 
tid gældende opfordringer om test på området.

Personale på plejehjem og i hjemmeplejen tilbydes, som følge af af-
talen, regelmæssigt PCR-test. Testene foretages som udgangspunkt 
på arbejdspladsen i forbindelse med arbejdstiden. 

En gruppe af personalet, som muligvis ikke er på arbejde i de fast-
lagte tidsrum for PCR-test, har ikke samme mulighed for at benytte 
sig af den eksisterende PCR-testordning på plejehjemmene. Det 
gælder særligt for løst-tilknyttet personale – f.eks. vikarer, der møder 
ind med kort varsel. Regeringen ønsker på den baggrund, at kommu-
nerne og de private aktører, herunder de selvejende og private pleje-
hjem og hjemmeplejefirmaer, etablerer et setup, hvor der vil være 
antigen-selvtest til rådighed på alle plejehjem og i hjemmeplejen for 
de medarbejdere, der ikke har mulighed for at følge opfordringerne 
om PCR-test. 

Det er Statens Serum Instituts vurdering, at antigen-selvtest er et 
udmærket supplement til de eksisterende testtilbud for målgruppen.

Den konkrete model for antigen-selvtest af personalet



 Side 2 
af 5

Der etableres et setup, hvor der vil være antigen-selvtest til rådighed 
på alle plejehjem og i hjemmeplejen, som timevikarer, ungarbejdere 
m.v. kan tage, når de møder ind, før de begynder deres vagt, hvis 
ikke de har fulgt anbefalingen om en eller to ugentlige PCR-test af-
hængig af vaccinationsstatus. Test er en anbefaling og ikke et krav 
til den enkelte medarbejder.

Hovedanbefalingen til personale på plejehjem og i hjemmeplejen er 
fortsat, at testen tages gennem den eksisterende PCR-testordning i 
ældreplejen eller i det landsdækkende net af faste teststeder. Mulig-
heden for antigen selvtest implementeres, så de medarbejdere, der 
ikke har mulighed for at lade sig PCR-teste inden vagten påbegyn-
des, kan tage en antigentest, hver gang de påbegynder en vagt (uan-
set vaccinationsstatus).

Det vil være en ledelsesmæssig opgave på det enkelte plejehjem mv. 
at sikre, at løst-tilknyttet personale er bekendt med tilbuddet om an-
tigen-selvtest og at understøtte, at vikarer mv. er klar over, at selvte-
sten skal anvendes efter instruktionen i indlægssedlen. Endvidere er 
ledelsen ansvarlige for, at personalet kender proceduren for indbe-
retning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsik-
kerhed (STPS), hvilket sker telefonisk straks efter fund af positivt te-
stresultat for COVID-19 mhp. opfølgende PCR-test og evt. smitteop-
sporing, se følgende link:  
Indberetning fra testudbydere - Styrelsen for Patientsikkerhed 
(stps.dk).

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/luftfartselskaber/indberetning-fra-testudbydere/
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/luftfartselskaber/indberetning-fra-testudbydere/
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Dette følger af anmeldelsesbekendtgørelsen § 41, hvorefter behand-
lingsstederne, regionsråd og kommunalbestyrelser med videre efter 
konkret eller generel anmodning fra STPS straks skal anmelde posi-
tive prøveresultater af covid-19 tests. Foretagelse af smitteopsporing 
og udbrudshåndtering på plejehjem og i hjemmeplejen foretages 
som udgangspunkt af kommunernes hygiejneorganisationer. I den 
forbindelse rådgiver STPS kommunen efter behov.

STPS informerer kommunen eller plejehjemmet/hjemmeplejefir-
maet, såfremt der konstateres smitte blandt medarbejdere eller be-
boere med henblik på, at der iværksættes smitteopsporing, jf. ret-
ningslinjer herfor.

Den enkelte kommune står selv for det praktiske setup på kommu-
nens plejehjem og hjemmeplejedistrikter, således at dette kan til-
passes lokalt. 

For at være klar til 11. november, skal den enkelte kommune på kort 
sigt selv stå for at indkøbe antigen-selvtest til alle plejehjem og 
hjemmeplejen. Kommunerne kan, som det klare udgangspunkt, købe 
ind hver for sig under overholdelse af udbudsreglerne, såfremt kom-
munerne vurderer, at der ikke er indgået forpligtende rammeaftaler 
hos f.eks. SKI. Den enkelte kommune kan i henhold til Udbudsloven 
købe selvtest ind uden udbud op til ca. 1,6. mio. kr. Kommunerne 
skal ifølge sundhedsmyndighederne sikre, at der indkøbes testkits, 

1   Bekendtgørelse om anmeldelse af Covid-19 (nr. 1594 af 9. juli 2021)
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der er CE-mærkede til selvtest og godkendt til den aldersgruppe, der 
skal anvende testen. Det er ikke muligt at anvende de antigen-test-
kits, som kommunerne anvender til assisteret podning/superviseret 
selvtest i grundskolen. Private leverandører af praktisk hjælp og per-
sonlig pleje er også omfattet af aftalen via den kommune, opgaverne 
udføres for. Private og selvejende plejehjem etablerer selv dette an-
tigen-selvtest setup. Private og selvejende plejehjem kan gå i lokal 
dialog med kommuner og regioner om,  hvordan et setup kan koordi-
neres og tilrettelægges bedst muligt.

For at sikre forsyninger med testkits på længere sigt, vil regionerne 
(gennem Region Midtjylland) indkøbe selvtest til kommunerne. Sty-
relsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) har ansvaret for den samlede 
mængde af testkits, mens region Midtjylland står for indkøb og la-
gerføring. Det vurderes umiddelbart, at det vil tage ca. 2 måneder, fra 
indkøb igangsættes, til de første test leveres via en ny aftale. På den 
baggrund igangsættes indkøbet via Region Midtjylland allerede med 
indgåelsen af tillægsaftalen i yderligere dialog med sundhedsmyn-
dighederne omkring uafhængig dokumentation forud for udbuddet.

Økonomi

Kommunerne kompenseres i 2021 for udgifter til test på plejehjem 
og i hjemmeplejen på lige fod med øvrige COVID-19-relaterede mer-
udgifter, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2022. Der er endnu 
ikke aftalt noget mellem regeringen og KL vedr. håndtering af kom-
munernes udgifter til test i 2022.

Dataunderstøttelse
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Testresultatet for antigen-selvtest på plejehjem og hjemmeplejen 
kan ikke indberettes til MiBa, og vil derfor ikke indgå i den samlede 
overvågning af COVID-19. Der vil således ikke være nogen form for 
indrapportering, og dermed ikke overblik over hvor mange der anven-
der supplementet, eller hvor mange der testes positive.

Iværksættelse 

Ordningen indføres hurtigst muligt, under hensyntagen til, at kom-
munerne skal have tid til at købe ind og etablere setuppet. Ordnin-
gen forventes at være etableret snarest muligt, dog senest den 11. 
november 2021.   

Kommunikation

Social- og Ældreministeriet vil, i samarbejde med de øvrige ministe-
rier og KL, udarbejde en pressemeddelelse om regeringens tiltag. 
Social- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministe-
riet vil udarbejde relevant kommunikationsmateriale. Materialet skal 
være udarbejdet senest den 5. november 2021. 

Social- og Ældreministeriet vil i samarbejde med KL stå for formid-
ling af aftalen til hhv. private aktører (herunder disses brancheorga-
nisationer mv.) og kommunale aktører.

Opfølgning

Ordningen følges og revurderes løbende, senest første kvartal 2022. 
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