FAQ om private aktører ved aftale om selvtest i
ældreplejen og sociale tilbud
”Er private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem omfattet af aftalen,
ift. selvtest?”
Private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem har selv ansvaret for
at etablere et setup med antigen-selvtests for medarbejdere og besøgende.
Private og selvejende tilbud er selv ansvarlige for indkøb af test-kits og
lignende.
Dog kan private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem, som har
vanskeligheder med at skaffe testkits, gå i lokal dialog med kommuner og
regioner om evt. midlertidig forsyning. Dette kan f.eks. være små sociale tilbud
og små plejehjem.
”Hvilke sociale tilbud er målgruppe for selvtest?”
Det er udelukkende sociale tilbud, hvor der er beboere/brugere, der er i risiko
for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med covid-19, som er omfattet. Det
enkelte tilbud vurderer, om der er borgere på tilbuddet i risikogruppen og
iværksætter derefter tilbuddet om selvtest.
”Hvem dækker de privates udgifter til selvtest?”
De private og selvejende tilbuds eventuelle merudgifter i forbindelse med
selvtest i relation til tilbuddenes opgavevaretagelse kan dækkes af den eller de
relevante kommuner. Kommunerne og de private tilbud kan gå i dialog omkring
merudgifterne til selvtest som en del af tilbuddenes Covid-19 relaterede
udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private og
selvejende tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og
merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Regeringen og KL er således med
aftalen om kommunernes økonomi for 2022 enige om væsentligheden af, at
kommunale og private tilbud behandles ens.
”Er private leverandører af ydelser på det sociale område samt private
leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje omfattet af aftalen?
Private leverandører af ydelser på det sociale område er stillet på samme
måde som private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem (jf.
ovenfor).
Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der allerede modtager
den regelmæssige PCR-testning i kommunalt regi, kan ved samme lejlighed
modtage selvtestkits, fx til brug indtil næste PCR-test. Leverandøren
tilrettelægger selv dette i dialog med kommunen. Store leverandører af praktisk
hjælp og personlig pleje kan også vælge at indkøbe selv.
”Er hjælperordninger omfattet af aftalen?”
Hjælperordninger efter servicelovens § 95 eller 96 er omfattet af ordningen på
linje med private sociale tilbud. Arbejdsgiveren i ordningen skal etablere et
setup med antigen-selvtests for hjælperne. Der opfordres til, at der tages
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kontakt til kommunen om hjælp til forsyning af selvtests. Særligt i ordninger,
hvor borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, kan det
være relevant, at der indgås en mere fast aftale med kommunen, hvis test er
svære at skaffe.
Kommunen skal dække udgifterne til test-kits efter udmålingsbekendtgørelsens
regel om direkte og indirekte udgifter forbundet med den enkelte
hjælperordning.
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