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Til regionsrådet
Region Midtjyllands hospitaler har på møde den 4. januar 2021 orienteret direktionen om, at der
fortsat er et stort behov for at skabe plads til indlagte med COVID-19, og derfor aflyser hospitalerne
fortsat patienter til elektiv behandling.
Status pr. 5. januar 2021 på antal COVID-19 patienter på hospitalerne er, at der er 136 patienter
indlagt med COVID-19 på hospitalerne i Region Midtjylland. Heraf 25 patienter på intensivafdelinger. I
foråret i starten af april 2020, da epidemien toppede, var der maksimalt indlagt 87 COVID-19
patienter, heraf 25 patienter på intensivafdelinger.
Hospitalerne fokuserer i den nuværende situation behandlingsressourcerne til primært at håndtere alle
akutte behandlinger, kræftbehandling og anden behandling, der ikke kan udsættes. Den enkelte
aflysning vil altid bero på en konkret lægefaglig vurdering. Hospitalerne søger derudover at opretholde
elektive behandlinger, som ikke påvirker kapaciteten til behandlingen af COVID-19. Samlet set betyder
det, at en del patienter, der har tid til planlagt udredning og behandling vil opleve at deres tider
aflyses og at behandling udsættes. Der vil også være patienter, der indtil videre ikke modtager en ny
tid til udredning og behandling, men i stedet får et brev om, at de vil modtage en ny tid inden den 11.
marts 2021. I de tilfælde, hvor der findes et privat alternativ, vil patienten modtage tilbud om at
komme på privathospital eller til praktiserende speciallæge.
I tilknytning til dette har regeringen og Danske Regioner besluttet at forlænge muligheden for
suspension af patientrettighederne, og direktionen har derfor i lighed med de øvrige fire regioner
truffet beslutning om, at patientrettighederne i Region Midtjylland er suspenderet frem til 1. marts
2021. Region Midtjylland vil i denne periode fortsætte den hidtidige praksis fra før årsskiftet om, at
hospitalerne kan tilbyde udsatte patienter muligheden for at blive udredt og behandlet på
privathospital eller hos praktiserende speciallæge.
Det er fortsat Region Midtjyllands målsætning, at privathospitalerne skal bruges som normalt.
Hospitalerne planlægger behandlingsindsatsen i op til fire uger ad gangen og derfor vil patienter, der
har tid til udredning og behandling i de næste fire uger, kunne opleve at få aflyst deres tid på
hospitalet. Hospitalerne gør i den forbindelse opmærksom på, at COVID-19 opgaverne trækker store
veksler på personalet. Hospitalerne forventer derfor, at der vil gå et stykke tid efter at den nuværende
epidemi er ovre, inden de udsatte aktiviteter kan afvikles i fuldt omfang.
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