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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 11. januar
vedrører følgende emner:






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

Status på COVID-19-beredskabet
Der var i december bekymring for, hvor mange patienter, der vil blive
indlagt hen over jul og nytår, på grund af det stigende smittetryk i
samfundet og Sundhedsstyrelsen bad regionerne om at planlægge
med yderligere 50 % kapacitet til medicinske COVID-19-patienter.
I perioden fra den 23. december 2020 til 30. december 2020 steg
antallet af indlagte med bekræftet COVID på intensiv afdeling fra 16
til omkring 30 patienter. I samme periode steg antallet af medicinske
COVID-19-patienter fra 80 til godt 100 patienter. Pr. 5 januar 2021 er
der i alt 144 indlagte med bekræftet COVID-19 i regionen. Heraf er
26 indlagt på intensiv afdeling. Der er derudover 36 indlagte med
mistanke om COVID-19. Der har endnu ikke været behov for at
sende patienter til andre regioner.
Hospitalerne har oprustningsplaner der her og nu kan dække op til 44
intensive senge og 159 medicinske senge til COVID-19-patienter. Der
kan igangsættes aktivering af yderligere kapacitet såfremt behovet
opstår. Al planlagt aktivitet er stort set udskudt og hospitalerne
hjælper hinanden gennem hyppige kapacitetskonferencer.
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Behandlingen af akutte patienter og patienter med livs- og
førlighedstruende sygdomme opretholdes fortsat.
Selvom der således er planer for at udvide kapaciteten til ekstra
COVID-patienter, er der tale om et stort pres på hospitalerne og ikke
mindst deres personale. Der kan opstå uforudsete udfordringer i form
af smitte blandt personalet, hjemsendelse af medarbejdere, som er
nære kontakter samt smitteudbrud blandt indlagte patienter. Dette
betyder, at situationen med kort varsel kan blive meget skrøbelig,
hvis smittetrykket øges i samfundet. Udviklingen følges derfor meget
tæt.
Forretningsudvalget har den 4. januar 2021 besluttet at forlænge
lukningen af akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa
fra den 6. januar til den 24. januar 2021 med henblik på at frigøre
personale, så de kan indgå i vagtplanerne på akutafdelingerne.
Status på testområdet
Aktuel status på testkapacitet
Med forventning om en markant øget efterspørgsel på test op imod
jul, blev testkapaciteten kraftigt øget fra midten af december 2020,
hvor Region Midtjylland blev tildelt en testkapacitet på 24.200 daglige
test i Samfundssporet.
Kapacitetsudvidelsen blev imødegået med fuld udnyttelse af det
robuste testsetup samt anvendelse af de mobile enheder ved 4
større, midlertidige teststeder i Aarhus samt et ekstra teststed i
Skanderborg. Ifm. kapacitets-opskaleringen har regionen modtaget
bistand fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Bistanden opretholdes
indtil 18. januar.
Den store efterspørgsel på test op imod jul toppede d. 21 december,
hvor der i Region Midtjylland blev testet 29.048 borgere i
Samfundssporet.
Efterfølgende har der været et fald i efterspørgslen, og der er nu ledig
kapacitet, så det på de fleste af regionens teststeder er muligt at få
tid til test samme dag i Samfundssporet. Der er fortsat ledige tider i
Sundhedssporet.
Hurtigtest/antigentest
Region Midtjylland har på vegne af alle fem regioner indgået aftaler
med en række private leverandører (Falck, Copenhagen Medical, SOS
og Carelink) svarende til i alt 100.000 antigentests. Aftalerne løb
frem til 3. januar og er i mellemtiden blevet forlænget indtil februar.
Pt. pågår dialog mellem regionen og leverandørerne mhp. at afklare,
hvor stor en andel af hurtigtestene, regionen aktuelt kan råde over
og tilrettelægge den konkrete anvendelse heraf.
Udbud for hurtig test med kontraktstart ca. 1. februar er under
udarbejdelse. Hermed forventes en fordeling, hvor en større andel
(60-70%) af hurtigtestene vil blive udlagt som mobil kapacitet,
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regionen kan disponere over. Resten forventes – som nu – at blive
udbudt fra faste lokationer med fri og gratis adgang.
COVID-vaccination
Der gives en status på udrulning af vaccinationsprogrammet i et
selvstændigt punkt på denne dagsorden.
Fortsat suspension af patientrettigheder
Regionerne har med den nyeste ændring af bekendtgørelsen om
begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i
forbindelse med håndtering af COVID-19 igen fået mulighed for at
suspendere patientrettighederne. Denne gang til d. 1. marts 2021.
Ud fra administrationens vurdering af regionens samlede
behandlings- og personalekapacitet er der behov for at kunne
prioritere kapaciteten til et fortsat behov for bemanding af
foranstaltninger i direkte relation til udredning og behandling af
patienter med COVID-19.
På baggrund af denne vurdering har direktionen besluttet at fortsætte
suspensionen af retten til hurtig udredning, udvidet frit sygehusvalg
og udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med diagnostiske
undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger til d.
1. marts 2021. Direktionen har ligeledes besluttet, at hospitalerne
kan se bort fra dele af oplysningspligten (§ 90 i sundhedsloven)
herunder f.eks. at oplyse dato og sted. En aflysning eller udskydelse
af indkaldelse vil altid bero på en konkret lægefaglig vurdering.
Patienter, som ikke bliver oplyst dato og sted, vil i et
informationsbrev blive oplyst, at de senest d. 11. marts 2021 (8
hverdage fra 1. marts 2021), vil modtage et indkaldelsesbrev med
dato og sted.
Patientrettighederne er ikke suspenderet i psykiatrien.
Status på aktivitet på regionens hospitaler og afvikling af
udskudt aktivitet
Udviklingen i COVID-epidemien har medført, at den elektive aktivitet
på regionens hospitaler er reduceret.
Regionsrådet har den 7. januar 2021 modtaget en orientering om den
forsatte aflysning af elektive aktiviteter i Region Midtjylland.
Orienteringen er vedlagt som bilag.
Det er tidligere besluttet, at følge fire indikatorer for afvikling af
ventende aktivitet og ventelisternes udvikling frem mod
patientrettighedernes genindførelse 1. januar 2021.
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Selvom patientrettighederne nu ikke genindføres findes vedlagt en
visning af indikatorerne. Indikatorerne er vedlagt som afspejling af
udviklingen i aktivitet på regionens hospitaler.
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
Overordnet set afspejles det endnu ikke af indikatorerne, at der
udskydes aktivitet. Det forventes dog at ville påvirke indikatorerne på
sigt.
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