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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 7. juni
vedrører følgende emner:





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

Status på COVID-19 beredskabet
Der er pr. 31. maj 2021 8 indlagte med COVID-19 i regionen, heraf
er 1 indlagt på intensiv. Der er indlagt 16 patienter med mistanke om
COVID-19.
Baseret på de nuværende smittetal og udviklingen i antallet af
patienter sidste sommer forventes stabilitet i antallet af indlagte med
COVID-19 hen over de kommende uger. Hospitalerne planlægger dog
med en lille beredskabsbuffer hen over sommerferieperioden i
tilfælde af, at forventningen ikke holder stik.
Status på testområdet
Status på testkapacitet
Der er planmæssig og sikker drift ift. både PCR- og hurtigtest. Aktuelt
er Region Midtjylland tildelt en daglig PCR-kapacitet på 35.700 tests i
Samfundssporet, mens regionen pr. 28. maj har rådet over 105.000
daglige hurtigtests med Falck som leverandør. Nedenfor fremgår
testaktiviteten for uge 21:
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Gennemførte PCR-tests den seneste uge.
Tildelt daglig kapacitet: 35.700.
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Gennemførte hurtigtests den seneste uge.
Tildelt daglig kapacitet pr. 28.5: 105.000.
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Pr. uge 22 består det fintmaskede testnetværk i Region Midtjylland
af:
 35 PCR-teststeder med tidsbestilling. De fleste har åbent alle
ugens dage. Enkelte mindre steder har åbent et par dage om
ugen. Herudover testindsats i udsatte boligområder i Århus
(på 6 skiftende adresser) uden tidsbestilling. Pr. 3. juni
iværksættes desuden nålestiksindsats i form af opsøgende
testindsats i Gellerup som følge af nedlukning pga. det
aktuelle smittetryk. Her bidrager regionen (via Falck) med
podepersonale og testudstyr. Kommunen stiller testbus til
rådighed, og medarbejdere fra Aarhus Kommune og Styrelsen
for Patientsikkerhed laver opsøgende arbejde mhp. at højne
testtilslutningen. Fra bussen tilbydes hurtigtest suppleret med
konfirmatorisk PCR-test samt PCR-test til børn under 6 år.
Indsatsen kører alle dage kl. 9-16 i 14 dage (eller indtil der
ikke længere er behov).
 Fra uge 21 er åbningstiden udvidet i regionens 7 store PCRtestcentre, så minimumsåbningstiden nu er kl. 9.00-20.00 alle
dage.
 Der er pt. ikke ventetid på PCR-test ved regionens testcentre.
En enkelt testsatellit (Skive) har en enkelt dags ventetid.
 112 hurtigteststeder. Kapacitet og ventetid monitoreres
dagligt af Falck, som justerer herefter.
I tillæg til ovenstående fintmaskede testnetværk kan regionen, efter
konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, iværksætte lokale
nålestiksindsatser i form af mobil testkapacitet i områder med
smitteudbrud.
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Fremtidig planlægning og lempelse af reglerne for gyldig
dokumentation i coronapas
Den regionale testenhed er sammen med regionens kommuner ved at
lægge plan for test henover sommeren. Sommerplanen er på plads i
flere kommuner, men kommunerne har mulighed for redigere
sommerplanen indtil uge 27. Der planlægges ud fra, at
sommerplanen herefter er fastlåst i ugerne 28, 29, 30 og 31.
Med "Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021" er det
besluttet at lempe reglerne for gyldig dokumentation i coronapas, så
man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan
anvende dokumentation herfor som coronapas. Det første stik vil
være gyldigt herefter og i en periode på 42 dage frem. Dette for at
understøtte, at vaccinationsforløbet færdiggøres med andet stik som
anbefalet.
Ovenstående forventes at bidrage til yderligere fald i efterspørgslen
på test.
Aktuelt imødeses national udmelding ift. forventet fremadrettet behov
for testkapacitet. Jf. national udmelding lægges til grund, at
nuværende PCR-kapacitet opretholdes henover sommeren. Evt.
nedskalering forventes derfor i første omgang at skulle ske via
hurtigtest.
COVID-19 vaccination
I Region Midtjylland er der pr. 28. maj startet vaccination af ca.
433.000 borgere (svarende til 32,5 %), og ca. 269.000 borgere er
færdigvaccinerede (svarende til 20,2 %).
Region Midtjylland har den 27. maj modtaget ca. 62.000 doser Pfizer
til brug i uge 22. Ca. 2/3 af leverancen går til 1. gangs vaccinationer
og 1/3 til revaccinationer. Den 28. maj er der modtaget 4.200 doser
Moderna vaccine til 1. gangs vaccinationer.
I juni måned stiger leverancerne af Pfizer vacciner en del. Derfor
regnes der i øjeblikket på, hvordan der kan vaccineres flest mulige
borgere i juni, og samtidig være vacciner nok til at revaccinere i juli,
hvor leverancerne bliver mindre igen.
Der tilbydes fortsat førstevaccination og revaccination til borgere i de
inviterede målgrupper. Alle årgange i gruppe 10 D1 (45-49 årige og
16-19 årige) er pr. 2. juni inviteret. I de kommende målgrupper (10
D1-D3) vil der løbende blive inviteret en årgang af de ældste i
målgruppen sammen med en årgang af de yngste i målgruppen.
I uge 21 blev der gennemført en prøvehandling, hvor
vaccinationscenteret i Aarhus vaccinerede lokalt i tre boligområder.
Prøvehandlingerne er forløbet godt, og der blev vaccineret flere end
de borgere, som Aarhus kommune fik kontakt til telefonisk. Dette
fordi information om tilbuddet havde spredt sig blandt beboere i
områderne. Der blev vaccineret ca. 200 borgere i alt i de tre
områder.
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I uge 22 vaccineres der to dage i Gellerup efter den samme model
som i uge 21. Det er forventningen, at der skal vaccineres ca. 250
borgere fra Gellerup de to dage. Sundhedsstyrelsen vil være til stede
ved vaccinationsdagene i Gellerup for at evaluere erfaringerne, så det
evt. kan udbredes til andre områder, hvor vaccinationstilslutningen er
lavere. Sundhedsstyrelsen har fokus på lighed i
vaccinationstilslutningen, og vil de kommende uger i samarbejde med
regioner og kommuner have fokus på de områder/sogne, hvor
vaccinationstilslutningen er lavest. Kommunerne får en væsentlig
rolle i indsatsen, og har ansvaret for at tage kontakt til borgere, som
ikke har reageret på tilbuddet om vaccination.
Herunder fremgår en opgørelse på andel borgere der har påbegyndt
vaccination og andel der er færdigvaccineret i de enkelte målgrupper
pr. 28. maj. Opgørelsen er lavet for både Region Midtjylland og på
landsplan.
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Region Midtjylland

Landsplan

Påbegyndt

Færdig-

Påbegyndt

Færdig-

vaccination

vaccineret

vaccination

vaccineret

96,2 %

94,1 %

95,6 %

93,1 %

92,9 %

90 %

91,6 %

88,4 %

3. Personer født i 1936 og ældre (+85 årige)

96,0 %

94,7 %

95,3 %

93,9 %

4. Social- og sundhedspersonale*

97,7 %

74,2 %

97,7 %

78,3 %

92,4 %

83,6 %

92,2 %

86,9 %

90,5 %

73,2 %

91,4 %

79,8 %

7. Personer født i 1937 til 1941 (80-84 årige)

96,6 %

94,0 %

95,8 %

92,8 %

8. Personer født i 1942 til 1946 (75-79 årige)

96,3 %

93,1 %

95,6 %

91,4 %

9. Personer født i 1947 til 1956 (74-64 årige)

94,1 %

42,0 %

92,7 %

45,8 %

10 A. Personer født i 1957-1961 (60-64 årige)

75,3 %

1,0 %

74,9 %

1,2 %

10 B. Personer født i 1962-1966 (55-59 årige)

28,3 %

0,8 %

44,7 %

1,0 %

10 C. Personer født i 1967-1971 (50-54 årige)

10,1 %

0,6 %

17,2 %

0,8 %

0,5 %

0,3 %

1,2 %

0,4 %

Målgruppe
1. beboere i plejebolig mv.
2. +65 årige som modtager både personlig
pleje og praktisk hjælp

5. Personer med tilstande og sygdomme, som
medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb
ved covid-19
6. Pårørende til personer med særligt øget
risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller
pårørende, som er en uundværlig omsorgs-eller
plejeperson

10 D1. Personer født i 1972-1976 og 20022005 (45-49 årige og 16-19 årige)
10 D2. Personer født i 1977-1981 og 19972001 (40-44 årige og 20-24 årige)
10 D3. Personer født i 1982-1986 og 19921996 (35-39 årige og 25-29 årige)
10 D4. Personer født i 1987-1991 (30-34 årige)

Invitation og vaccination ikke på begyndt
Invitation og vaccination ikke på begyndt
Invitation og vaccination ikke på begyndt

Kilde: SSI d. 28. maj 2021.
*Social – og sundhedspersonale: Andel vaccinerede ud af de inviterede, som opfylder
SST's kriterier for målgruppe 4.

Hospitalsudvalget anmodede ved sidste møde om en beskrivelse af håndteringen af
vaccination mod COVID-19 for personer med risiko for anafylaktisk shock. Beskrivelsen af
dette er vedlagt i et særskilt notat.
Status på aktivitet på regionens hospitaler og afvikling af
udskudt aktivitet
Kapaciteten til afvikling af planlagte aktiviteter på de offentlige
hospitaler har været normaliseret siden udgangen af januar 2021.
COVID-19 epidemien har dog betydet, at Region Midtjyllands
hospitaler i perioden fra november 2020 til januar 2021 måtte
udskyde en del planlagte behandlinger for i stedet at bruge
personalet til behandling af COVID-19 patienter.
Det er tidligere besluttet, at følge fire indikatorer for afvikling af
ventende aktivitet og ventelisternes udvikling.
Indikatorerne er:
1. Aktivitetsniveau for operationer og kontakter
2. Gennemsnitlig antal dage til udredning
3. Antal omvisiteringer til privathospitaler
4. Oplyst ventetid på mitsygehusvalg.dk
Indikatorerne viser følgende udvikling i de seneste måneder:
 At aktiviteterne siden januar 2021 er steget fra under 14.000
operationer til lidt over 18.000 operationer i marts og fra ca.
280.000 kontakter i januar til lidt over 350.000 kontakter i
marts. Herefter er antallet af operationer faldet til ca. 15.000 i
april og antallet af kontakter er faldet til ca. 300.000 i april.
Det ses desuden, at både antallet af operationer og kontakter i
april 2021 ligger på samme niveau som i april 2019.
 At det gennemsnitlige antal dage til udredning i 2021 er faldet
fra ca. 59 dage i januar til 52 dage i maj.
 At antal omvisiteringer til privathospitaler ligger på mellem ca.
400 og 1.200 i årets første 19 uger. I uge 13 og 14 var
antallet af omvisiteringer lavt, som skyldes påskeferien. I år er
der i gennemsnit blevet omvisiteret 969 patienter pr. uge til
privathospitalerne, hvilket er højere end gennemsnittet i 2020,
der lå på ca. 720 om ugen. Det forventes dog, at antallet af
omvisiterede patienter til privathospitalerne vil falde lidt, som
resultat af genindførelsen af patientrettighederne fra marts
2021, og et lavere antal af direkte omvisiteringer indenfor
nærmeste fremtid.
 Oplyst ventetid på mitsygehusvalg.dk viser, at antallet af
behandlinger indenfor 16+ uger er høj i januar 2021, med ca.
47 behandlinger. Dog er udviklingen faldet markant i februar
og marts måned, med henholdsvis ca. 27 og 26 behandlinger,
hvor der efterfølgende er sket en lille stigning i maj måned,
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med ca. 28 behandlinger. Det ses desuden, at de andre
tidsintervaller ligger nogenlunde konstant.
Indikatorerne viser, at hospitalernes aktiviteter er normaliseret og at
de er påbegyndt en afvikling af de udsatte aktiviteter fra COVID-19
epidemien.
De udsatte aktiviteter kan afvikles på hospitalerne, privathospitalerne
og hos de praktiserende speciallæger. I forhold til afvikling af udsatte
aktiviteter på de offentlige hospitaler er det en hindring, at dele af
personalet ikke er interesseret i merarbejde, fordi de i forbindelse
med epidemien har ydet en ekstraordinær indsats. Det er derfor
uklart, hvornår samtlige udsatte aktiviteter i Region Midtjylland er
afviklet.
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