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NOTAT

Systematisk test af sundhedspersonale i Region Nordjylland
Baggrund
Regionerne indfører jf. notat om ’Systematisk test af sundhedspersonale’ a 2. juli 2020 en generel
ordning, hvor personale i sundhedssektoren med kontakt til sårbare borgere eller personale i jobfunktioner hvor smitterisikoen skønnes højere, 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 Covid19.
Den fællesregionale ordning indeholder 4 principper, foruden de omkringliggende tiltag der allerede er
effektueret, som f.eks. test af patienter forud for behandling, test af patienter udskrevet til kommunal
pleje, test af ansatte med symptomer mv. De 4 principper er som følgende:
1.
2.
3.

4.

Regionerne indfører systematisk test af alt sundhedspersonale med patientkontakt i faste intervaller. Ved normal patientkontakt testet personalet hver 6. uge.
I afdelinger og på institutioner med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen skønnes højere, intensiveres testning således at personalet testet hver 2. uge.
Ved påvist smitte på en afdeling iværksættes som hidtil test af patienter og personale med
yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer
og hospitalets hygiejneorganisation vurdering.
Personale uden patientkontakt tilbydes stående tilbud om testning via Testcenter Danmark.

Der er i forhold til alle principperne tale om frivillige tilbud til personalet, som kan foretages i arbejdstiden. Personale skal møde som vanligt mens der afventes testsvar og det er den enkelte personales
eget ansvar at handle på resultatet af testen på samvittighedsfuld vis.
Indeværende notat er et oplæg til hvordan Region Nordjylland operationaliserer og implementere den
fællesregionale ordning i det nordjyske sundhedsvæsen.

Operationalisering
I Region Nordjylland er test i henhold til princip 3 vedr. udbrud implementeret på den enkelte somatiske og psykiatriske hospitalsmatrikler. Derudover er princip 4 implementeret via først og fremmest
sundhedssporet og derudover suppleret af Testcenter Danmark (samfundssporet).
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I det nordjyske sundhedsvæsen lægges der op til, at implementeringen af princip 2 ud fra et patientog personaleperspektiv fremskyndes. Dette med henblik på at princip 2 iværksættes allerede i juli måned og princip 1 følger snarest muligt derefter, begge principper forventes fuldt implementeret ultimo
august. Implementering af den systematiske test af sundhedspersonale, skal foregå under hensyntagen til at test og analysekapacitet til patientbehandling er uberørt heraf.
Foruden implementering af de fællesregionale ordninger med test af personale, foretages der forsat
test af patienterne forud for indlæggelse i mere end 24 timer, eller ved ambulant behandlinger der inkluderer aerosoldannende procedurer.

Princip 2: Afdelinger hvor personaleeksponeringen ift. COVID-19 vurderes højere
Forankret i input fra Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien i Region
Nordjylland og Den Præhospitale Virksomhed er det følgende fast personale, som testes hver 2. uge.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COVID-19 Test-telte (både sundhedsspor og samfundsspor)
COVID-19 Modtagelser
COVID-19 Sengeafsnit
Infektionsmedicinske afdelinger
Intensivafdelinger
Lungemedicinskafdelinger
Akutmodtagelser
Børnemodtagelser
Psykiatrisk skade/modtagelse
Psykiatriske intensiv afsnit
Regionalt ansat personale fra Den Præhospitale Virksomhed (personale i paramedicinerbilerne, lægebil mv.)

Der vil foretages en konkret vurdering ift. personale der arbejder med aerosoldannendeprocedurer og
disse vil blive inkluderet i ovenstående på et senere tidspunkt. Indtil der foreligger en afklaring vil
dette personale have mulighed for at blive testet i Testcenter Danmark.

Princip 2: Afdelinger med særligt sårbare patienter ift. COVID 19
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens faglige grundlag vedr. ’Personer med øget risiko ved COVID-19’
fra d. 25. maj 2020 af risikogrupperne er forholdsvis brede. Således fremgår det af side 8, at gruppen
inkluderer dels ældre, kroniske syge, personer med nedsat immunforsvar mv.
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Figur 1 - Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19, s. 8

Forankret i input fra Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien i Region
Nordjylland og Den Præhospitale Virksomhed foreslås det af fast personale på følgende afdelinger,
med særligt sårbare patienter testes hver 2. uge.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hæmatologiske afdelinger
Onkologiske afdelinger
Ældrepsykiatrien
Enheden for spiseforstyrrelser i psykiatrien
Retspsykiatrien
Sengeafsnit, børn og unge i psykiatrien
De særlige pladser i psykiatrien
F-ACT teams i psykiatrien

Foruden ovenstående skal der også på regionale sociale institutioner og bosteder tilbydes systematiske test hver 6. uge. Hvis institutionen er placeret i en ”rød kommune” vil testen blive tilbudt minimum
hver anden uge.

Princip 1: Sundhedspersonale med patientkontakt i faste intervaller
Det forslås at princip 1 implementeres i umiddelbar forlængelse af princip 2.

Implementering
Der skal sikres en implementering af den systematiske test af sundhedspersonale, som sikre der til
enhver tid er tilstrækkelig test og analysekapacitet til patientbehandling.
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I sommerferieperioden varetages systematisk test af personaler, der skal testes jf. princip 2 via testtelt setuppet, hvor der oprettes et fast-track for personaler.
• Det er en ledelsesopgave at koordinere og indarbejde en systematik for test af personale,
hver 2. uge på de enkelte matrikler.
• Henvisningen til test sker via samfundssporet. Der bliver oprette en ny rekvisition, umiddelbart
efter den eksisterende er anvendt.
• Eftersom der er tale om en fællesregional ordning med fokus på overvågningen af epidemien
og forebyggelse, analyseres prøverne i samfundssporet
• Svar på test bliver afgivet via sundhed.dk

Regionshospital Nordjylland
Systematisk test af personale på Regionshospital Nordjylland vil foregå således:
• Personale skal ikke booke en tid. Der oprettes et personalespor ekstraordinært i test-teltene
tirsdage og onsdage i uge 28, 30 og 32, kl. 14 - 16.
• Personale der ikke har mulighed for at blive testet i dette tidsrum, kan booke tid til test via
www.coronaprover.dk og møder på det aftalte tidspunkt i samfundssporets testtelt/Testcenter
Danmark.

Aalborg Universitetshospital - Thisted
Systematisk test af personale på Aalborg Universitetshospital – Thisted vil foregå således:
• Personale skal booke tid til test via www.coronaprover.dk og møder på det aftalte tidspunkt i
samfundssporets testtelt/Testcenter Danmark i Thisted.

Aalborg Universitetshospital - Hobro
Systematisk test af personale på Aalborg Universitetshospital – Hobro vil foregå således:
• Personale skal ikke booke tid. Der oprettes et personalespor ekstraordinært i lægevagtslokalerne på Aalborg Universitetshospital - Hobro torsdage i uge 28, 30 og 32, kl. 13 - 15.

Aalborg Universitetshospital - Aalborg
Systematisk test af personale på Aalborg Universitetshospital – Aalborg vil foregå således:
• Der skal ikke bookes en tid. Der oprettes et personalespor ekstraordinært i P0-teletet (henvendelse i grøn skurvogn) onsdag, torsdag og fredag i uge 28, 30 og 32, kl. 10 - 15.
• Personale der ikke har mulighed for at blive testet i dette tidsrum, kan booke tid til test via
www.coronaprover.dk og møder på det aftalte tidspunkt i samfundssporets testtelt/Testcenter
Danmark.

Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed kan anvende test-teltene på nærmeste hospitalsmatrikel i overensstemmelse med ovenstående.

Ordningen med systematisk test af sundhedspersonale i Region Nordjylland jf. princip 2 har virkning
fra uge 28, hvor personalet vil kunne blive testet i overensstemmelse med ovenstående. Der vil samtidig arbejdes på et fremtidig set up, hvor den systematisk test af sundhedspersonale, kan foregå på
de enkelte afdelinger.
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Det nye test setup for systematisk test af sundhedspersonale erstatter ikke eksisterende muligheder
for at personale kan blive testet. Alt personale uden symptomer kan fortsat benytte Testcenter Danmarks telte eller mobile enheder og alt personale med symptomer skal fortsat håndteres i sundhedssporet jf. https://rn.dk/coronatest

Bilag 1.: Systematisk Test af Sundhedspersonale (Danske Regioner)
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