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Orientering til Hospitalsudvalget vedr. status på COVID-19
relaterede emner
Hospitalsudvalget orienteres på hvert møde om status ift. forskellige
emner i relation til COVID-19 håndteringen samt emner afledt af
COVID-19 håndteringen.
Nuværende orientering til Hospitalsudvalgets møde den 1. marts
vedrører følgende emner:





Status på COVID-19 beredskabet
Status på testområdet
Genindførelse af patientrettigheder
Status på aktivitet på regionens hospitaler og afvikling af
udskudt aktivitet

Status på COVID-19 beredskabet
Pr. 23. februar 2021 er der 15 indlagte med bekræftet COVID-19,
heraf er 5 indlagt på intensiv afdeling. Der er 17 indlagte med
mistanke om COVID-19. For ca. en måned siden var der mere end
100 indlagte. Faldet betyder, at hospitalerne gradvist har kunnet
reducere i beredskabet, så COVID-19-patienter aktuelt kan håndteres
inden for den almindelige sengekapacitet.
Der er fortsat medarbejdere fra andre afdelinger end intensiv, der
tages ud af vagtplanen på egen afdeling med henblik på
vedligeholdelse af intensivkompetencer. Dette for at sikre, at de er
klar til at træde ind i COVID-beredskabet, når/hvis det bliver
nødvendigt.
Faldet i antallet af patienter betyder, at hospitalerne fra uge 8 er
oppe på næsten fuld normal planlagt kirurgisk aktivitet. På det
planlagte ambulante medicinske område er det ikke muligt at komme
helt op på fuld normal aktivitet, da der fortsat vil være behov for at
inddrage personale fra ambulatorierne til at pleje de indlagte COVIDpatienter på de medicinske afdelinger.
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Udviklingen i smittetrykket og antallet af indlagte med COVID-19
følges nøje med henblik på, at hospitalerne løbende kan udvide
beredskabet, såfremt der bliver behov for det.
Status på testområdet
Status på testkapacitet i forbindelse med den delvise genåbning
I forbindelse med den delvise genåbning er det nationalt aftalt, at der
skal ske en række ændringer i teststrategien. Region Midtjylland har
endnu ikke set en endelig teststrategi, men er blevet orienteret om
hovedlinjerne.
Der etableres et fintmasket net af faste/semifaste teststeder, så alle
borgere har max 20 km til nærmeste pcr-test og hurtig-test.
Hurtig-test konceptet ændres, så der ikke længere køres til
kommunale institutioner fx daginstitutioner mv., men at der i stedet
arbejdes med faste- og semifaste hurtig-test steder, og mobile test i
forbindelse med lokale smitteudbrud.
Regionen bistår med test på ungdomsuddannelser i den vestlige del
af regionen i en overgangsfase frem til, at uddannelsesinstitutionerne
selv kan forestå test. Det betyder, at de uddannelsesinstitutioner som
har mere end 5 km til nærmeste teststed skal serviceres af Falck
(leverandør af hurtig-test). Det samme gælder for efterskoler i en
periode på 2-3 uger, hvorefter de selv overtager testopgaven.
Ungdomsuddannelserne overtager selv testopgaven efter påske. Her
skal regionerne fremadrettet være behjælpelige med undervisning og
testkit til ungdomsuddannelserne.
Udvidelse af testkapacitet
PCR-test kapaciteten udvides på landsplan til 170.000 test pr dag.
Region Midtjyllands andel af denne testkapacitet er 35.700 imod den
nuværende kapacitet på 24.200 test pr. dag. Kapaciteten øges på alle
faste test steder samt i satellitter. Herudover vil der være pcr-test
mulighed i alle kommuner, og så det sikres, at stort set alle har
adgang til pcr test indenfor 20 km.
Hurtig-test kapaciteten udvides på landsplan til ca. 200.000 test pr
dag, og varetages af de private leverandører. Der er en tæt dialog
med kommunerne og Falck om hensigtsmæssig placering af nye
faste/semifaste teststeder. Der vil ske en gradvis implementering, da
der tages højde for, at der skal foregå en særlig indsats over for
ungdomsuddannelserne i de kommende uger. Fra uge 9 vil stort set
alle borgere have max 20 km til hurtigtest.
Nye kommuner med mulighed for at blive testet
Som nævnt, vil der være mulighed for at få foretaget pcr-test i alle
kommuner. Derudover øges antallet af kommuner hvor der er

Side 2

mulighed for at få fortaget hurtig-test også. Nedenfor fremgår en
oversigt over de nye kommuner, hvor der vil være mulighed for at
blive testet.
Oversigt over nye kommuner med pcr-test fra uge 9:
 Vildbjerg
 Roslev
 Karup
 Skjern
 Bjerringbro
Oversigt over nye kommuner med hurtig-test fra uge 9:
 Vejlby-Risskov
 Bjerringbro
 Karup
 Kolind/Knebel
 Glesborg
 Ulfborg
 Havndal
 Nørre Snede
Genindførelse af patientrettigheder
Jf. lovgivningen forventes det, at patientrettighederne genindføres fra
d. 1. marts. Det betyder, at patienter, som henvises til udredning
eller behandling på hospitalerne efter d. 1. marts, igen skal oplyses
om deres rettigheder.
Der har ikke været drøftelser om en videre forlængelse af
patientrettighederne. Dette betyder derfor, at retten til hurtig
udredning, udvidet frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg i
forbindelse med diagnostiske undersøgelser genindføres.
Derudover gælder der for alle patienter, at de skal have et
indkaldelsesbrev inden for 8 hverdage efter den 1. marts.
Status på aktivitet på regionens hospitaler og afvikling af
udskudt aktivitet
Den sædvanlige firetrins-visning er ikke med på mødet i
Hospitalsudvalget d. 1. marts, da den som udgangspunkt
sammenlignes et år tilbage, og der skal foretages nogle justeringer,
da vi ramte COVID-19 pandemien i denne periode sidste år.
Justeringerne forventes foretaget til næste møde i Hospitalsudvalget
d. 12. april.
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