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Instruks – Test af personale i ældreplejen og på sociale tilbud 

Gældende fra 8. september 2022 

Regelmæssig PCR- test  
 

Personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen)  

 Fast personale opfordres til at tage en PCR-test hver 14. dag 

 Løst tilknyttet personale tilbydes PCR-test hver. 14. dag. 
 

Antigenselvtest  
 
 

 

Personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen)  

 Fast personale opfordres til at tage 2 ugentlige antigenselvtest 
som supplement til ovenstående PCR-test. 

 Løst tilknyttet personale opfordres til at tage en antigenselvtest 
ved påbegyndelsen af hver vagt som supplement til ovenstående 
PCR-test. 

 
Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker 

 Fast og løst tilknyttet personale opfordres til at tage 2 ugentlige 
antigenselvtest  
 

På grund af risiko for falsk positivt svar på antigentest opfordres til: 

 Ved positiv test: lav en ekstra test 

 Ved 1 positiv + 1 negativ test: lav en 3. test 

 Følg resultatet af 2 ud af 3 test. 
 
Vejledningsmateriale i brugen af selvtest  
På Region Midtjyllands hjemmeside findes gældende vejledninger, 
herunder videomateriale med instruktion i brugen af selvtest. 
https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/hurtigtest-
vejledninger/ 

 

Podning ved konstateret smitte 
 Ældreområdet 

Det er muligt at oprette podedage ved konstateret smitte blandt 
medarbejdere eller borgere 
Podningen er kun for medarbejdere 
 

WebReq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er ikke krav om sundhedsfaglig uddannelse for at varetage podning 
Nye podere oplæres via sidemandsoplæring. 
Der betales licens pr. medarbejder og det er leder på stedet, der er 
ansvarlig for ajourføring  
 
Vær opmærksom på: en licens, der ikke bliver brugt i 3 måneder, 
inaktiveres automatisk og skal genoprettes på ny. 
 
Oprettelse af nye medarbejdere der skal pode  

 Medarbejdersignatur – bestilles via IT, hvis medarbejderen ikke i 
forvejen har dette (vælg type: VIRK) 

 Oprettelse til wepreq for at kunne logge in og scanne – bestilles 
via sikkermail  

https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/hurtigtest-vejledninger/
https://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/hurtigtest-vejledninger/
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o Udfyld Excelark: Minikald brugeroprettelse.xlsx 
o Oplys ydernummer: 90 56 22 
o Send sikkermail til TCDKminikald@rn.dk  
o Herefter modtager hver medarbejder, der skal oprettes 

en velkomst mail 
 
Afmelding af medarbejder der ikke længere skal pode 

 Medarbejdere der ikke anvender medarbejdersignatur til dagligt, 
skal afmeldes dette 

 Afmelde Webreq 
o Udfyld  Sletning af minikald til COVID-19 TCDK 

testcentre_kommuner.xlsx 
o Send sikkermail til mr@dmdd.biz og ze@dmdd.biz  
o Skriv i mailen, at der er tale om at afmelde adgang 

 

WebReq Support  Webreq support 
- Ved problemer forsøg at genstarte – spørg en kollega 
- webreqcovid-19support@rn.dk 
- Hvis din henvendelse er af hastende karakter kan du kontakte 

hotlinen på telefon 9764 9000 
 

Krav til rum og inventar Det er at fortrække at der er særskilt ind og udgang, men ikke en 
nødvendighed, men skal så indrettes at der er et ’flow’ i rummet for ind- 
og udgang. 
Det er muligt at lave pop-up podning 
 
Lokalet bør indeholder følgende: 

 Borde – optimalt 2 stk. 

 Køleskab (Der må ikke anvendes personale/madpakke-køleskabe) 

 Skraldespandsstativ og poser 

 Gode lys forhold 

 Stole eller skammel hvis dette er nødvendigt  

 værnemidler 
 

OBS at overflader skal kunne aftørres 

Arbejdsgang ved podning Nedenstående bilag er fra Regionens retningslinje, der ligger til grund for 
instruksen: 

Actioncard_Ren procedure 

Actioncard_Uren procedure 

Vejledning til prøvetageren ved prøver til screeningsundersøgelser til SSI.pdf 

Svælgpodning til rør med matrixkode.pdf 

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BYQPEU/$FILE/Minikald%20brugeroprettelse.xlsx
mailto:TCDKminikald@rn.dk
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPNV/$FILE/Sletning%20af%20minikald%20til%20COVID-19%20TCDK%20testcentre_kommuner.xlsx
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPNV/$FILE/Sletning%20af%20minikald%20til%20COVID-19%20TCDK%20testcentre_kommuner.xlsx
mailto:mr@dmdd.biz
mailto:ze@dmdd.biz
mailto:webreqcovid-19support@rn.dk
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X84923B960289CF22C125866A0065FDCC?opendocument
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X6392C778A2FCB5B3C125866A006631D2?opendocument
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPUP/$FILE/Vejledning%20til%20pr%C3%B8vetageren%20ved%20pr%C3%B8ver%20til%20screeningsunders%C3%B8gelser%20til%20SSI.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPUX/$FILE/Sv%C3%A6lgpodning%20til%20r%C3%B8r%20med%20matrixkode.pdf
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Desinfektion ifm. svælgpodning COVID-19 test.pdf 

 Vejledning til pakning af prøver.pdf 

Krav til affaldshåndtering Affald håndteres som almindelig dagrenovation 
 
Efter endt podeperiode, skal affaldspose lukkes, tømmes og bæres 
direkte ud i udendørsaffaldscontainer.  
Dvs. skraldespand ikke kan stå utømt indtil senere samme/næste dag 

Kontaktoplysninger i forhold til 
afhentning af prøver 

Ved ændringer i kørelister (fx afbestilling eller nye behov, eller problemer 
med prøver der ikke er afhentet): 

 Midttransport - Hverdage mellem 07- og 16:  
Mail: Midttransport@rm.dk (CC: Christian, chrbit@rm.dk og 
Anne, Anbroe@rm.dk)  
Telefon: 7846 3566  

 
Ved behov for afhentning weekend/helligdag (kun i særtilfælde) 

 Lynix - Helligdage og weekender:   
Mail: info@lynix.dk  
Tlf: 3080 9060 

 
I begge tilfælde skal følgende oplyses: 

 STAKM (Systematisk test af kommunale medarbejdere) 

 Lokationsnummer på den/de institutioner, hvor der skal afhentes (se 
nedenfor) 

 

Lokationsnummer Lokations-
nummer 

Teststed Adresse/vej og nr.  

123 Aldershvile Kirkevej 2 A 

121 Bakkegården Lodsejervej 4 

130 Borupvænget Gamle Hobrovej 136 

117 Dronningborg Egholmsvej 4 

126 Friplejehjemmet Store Bjørn, Helsted 

128 Fårup Stadion Allé 3B 

115 Huset Nyvang Rindsvej 6 

131 Kildevang Randersvej 23 

129 Kollektivhuset Parkboulevarden 71 

114 Lindevænget Vestergade 62 

120 Møllebo Infanterivej 35 

124 Møllevang Garnisonsvej 6 

113 Nellemann Hospitalsgade 8A 

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPV3/$FILE/Desinfektion%20ifm.%20sv%C3%A6lgpodning%20COVID-19%20test.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-BXNPX8/$FILE/Vejledning%20til%20pakning%20af%20pr%C3%B8ver.pdf
mailto:Midttransport@rm.dk
mailto:chrbit@rm.dk
mailto:Anbroe@rm.dk
mailto:info@lynix.dk
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116 Randers kloster Blegdammen 3 

122 Rosenvænget P. Knudsens Vej 6 

125 Solbakken Frederiksborg Alle 23 

119 Spentrup Præstevænget 2 

110 Svaleparken Svalevej 11   

127 Terneparken Ternevej 8, Asferg 

111 Tirsdalen R. Hougårds Vej 42   

112 Vorup Bøsbrovej 70 

118 Åbakken Bakkevænget 1 

346 Thorsbakke  
 

Bestilling af PCR-testkits Bestilling af testkit 
Benyt bestillingsseddel på H:\Ældreområdet\Podning 
Send bestilling direkte til Vaernemidler@randers.dk  
Bestil gerne til 2 ugers forbrug af gangen 
Ved akut behov kontaktes lager på 61126237 
 
Transportkasser leveres af Midttransport ved afhentning af prøver og kan 
ikke bestilles.  
Har man behov for ekstra kasser kontaktes Midttransport pr mail 
Midttransport@rm.dk 
 

Bestilling af Antigentest Bestilling af antigentest 
Benyt linket Bestillingsseddel til værnemidler 
Send bestilling direkte til Vaernemidler@randers.dk  
Bestil gerne til 2 ugers forbrug af gangen 
Ved akut behov kontaktes lager på 61126237 

Nødprocedure ved IT eller 
strøm nedbrud 

Fremgangsmåde: 
1. Medarbejderen viser sundhedskortet og oplyser navn og cpr.nr 
2. Skriv medarbejderens navn og CPR.nr samt dato/klokkeslæt på 

seddel, og læg sedlen i en frysepose. Vær omhyggelig med skriften, 
så andre efterfølgende kan læse hvad der står 

3. Foretag svælgpodningen. 
4. Indsæt pode pind i prøverøret, som lukkes og lægges i posen med 

borgerens cpr.nr. 
5. Slå knude på posen 
6. Kontroller endnu engang, at det er den rigtige medarbejder, ved at 

spørge om navn cpr.nr igen, inden der slås knude på posen 
 
Når nødproceduren kan ophøre og systemerne virker igen, er der en 
opgave med at få alle prøverne indtastet elektronisk. 
 
Følg denne vejledning: 
1. Hold posen lukket indtil hele arbejdsgangen er fuldført 

file://///randers.dk/dfs/PUBLIC/Ældreområdet/Podning
mailto:Vaernemidler@randers.dk
mailto:Midttransport@rm.dk
https://broen.randers.dk/media/61463/bestillingsseddel-vaernemidler-3-januar-2022.docx
mailto:Vaernemidler@randers.dk
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2. Indtast cpr.nr fra label på posen - klik søg. 
3. Tjek at navn og cpr. nr. stemmer overens med det, der står på den 

håndskrevne label. 
4. Ret prøvetagningsdato/klokkeslæt hvis nødprocedure har været 

anvendt mere end ½ time 
5. Når QR-koden på prøverøret er indscannet og registreringen er 

fuldført jf. vejledningen, kan prøverøret tages ud af posen og 
placeres sammen med de andre glas, der skal fragtes til SSI. 

 
 

Persondata Personen, der scanner dit kort kan kun tilgå og hente Covid19-
henvisningen, og er i forbindelse med podning også underlagt 
tavshedspligt. 
 
Den person, der scanner dit sundhedskort, kan se 

 hvis der ligger andre åbne rekvisitioner (primært blodprøver) 

 hvilken sundhedsperson, der har henvist til en blodprøve og 
denne sundhedspersens afdeling.  

Holdes musen henover kan de første analyser, vises data. Her er der 
oftest tale om generiske væsketals-analyser forbundet til blodprøven 
 
Den person, der scanner dit sundhedskort, kan ikke se 

 sygdomsspecifikke laboratorie-prøvehenvisninger  
 

Personalegrupper omfattet af 
instruksen 

Medarbejdere i Omsorgsområdet (plejen) - og Socialområdet (botilbud 
mv) med kontakt til sårbare beboere 

Kilde  Systematisk test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen – 
Samarbejdsaftale (23. sep. 2021) 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-
2023/samarbejdsaftaler/samarbejdsaftale-om-systematisk-pcr-
test-for-covid-19-pa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf 
 

 Aftale om videreførelse af test af personale på plejehjem og i 
hjemmeplejen (22. sep. 2021) 
https://www.kl.dk/media/28766/aftale-om-viderefoerelse-af-
test-paa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf  
 

 COVID-19. Systematisk test af asymptomatiske medarbejdere 
med kontakt til sårbare borgere på kommunale plejehjem og i 
hjemmeplejen, private plejehjem og hospice, samt på de 
regionale sociale institutioner, regional retningslinje – søges frem 
via https://e-dok.rm.dk/  
 

 Aftale om testindsats på plejehjem, i hjemmeplejen op på sociale 
tilbud med sårbare mennesker fra 6. september og resten af 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-2023/samarbejdsaftaler/samarbejdsaftale-om-systematisk-pcr-test-for-covid-19-pa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-2023/samarbejdsaftaler/samarbejdsaftale-om-systematisk-pcr-test-for-covid-19-pa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-2023/samarbejdsaftaler/samarbejdsaftale-om-systematisk-pcr-test-for-covid-19-pa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf
https://www.kl.dk/media/28766/aftale-om-viderefoerelse-af-test-paa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf
https://www.kl.dk/media/28766/aftale-om-viderefoerelse-af-test-paa-plejehjem-og-i-hjemmeplejen.pdf
https://e-dok.rm.dk/
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