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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 3. maj
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. 27. april 2021 32 indlagte med bekræftet COVID-19, heraf
er 7 indlagt på intensiv afdeling. Der er herudover 23 indlagte med
mistanke om COVID-19.
Udviklingen i smittetrykket og antallet af indlagte med COVID-19
følges fortsat nøje med henblik på, at hospitalerne løbende kan
udvide beredskabet, såfremt der bliver behov for det.
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 råder over 84.000 daglige
hurtigtests. Den yderligere genåbning pr. 21. april har ikke givet
anledning til større pres på testkapaciteten:
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Gennemførte PCR-test den seneste uge.
Tildelt daglig kapacitet: 35.700.
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Gennemførte hurtigtest den seneste uge.
Tildelt dagligkapacitet pr. 21.4: 84.000.
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Pr. uge 17 består det fintmaskede testnetværk i Region Midtjylland
af:
- 34 PCR-teststeder med tidsbestilling. De fleste har åbent alle
ugens dage. Enkelte mindre steder har åbent et par dage om ugen.
Herudover testindsats uden forudgående tidsbestilling i udsatte
boligområder i Århus (på 6 skiftende adresser). Fraset testcenter
Aarhus, hvor der aktuelt er 2 dages ventetid, er der ikke ventetid på
de faste testcentre. Aktuelt ses ventetid (2-3 dage) ved testsatellitten
i Skive samt på testlokationerne i Odder, Hammel og på Aarhus
Universitet.
- 91 hurtigteststeder. Det fintmaskede net af hurtigteststeder
udvides hver uge på baggrund af ønsker fra kommunerne. 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.
Udbudsprocessen vedr. hurtigtest er afsluttet. På baggrund heraf
fortsætter nuværende leverandør, Falck, med at varetage
hurtigtestopgaven i Region Midtjylland i yderligere en 3-måneders
periode.
Opfølgning på udvalgets spørgsmål om håndtering af borgere, der
fremmøder til PCR-test uden tidsbestilling:
På seneste møde i Hospitalsudvalget blev der anmodet om opfølgning
på spørgsmål om håndtering af personer, der fremmøder til PCR-test
uden at have bestilt tid.
Udgangspunktet er, at PCR-testsetup'et er baseret på tidsbestilling.
Borgere, der fremmøder uden tidsbestilling, gøres opmærksom
herpå.
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COVID-19 vaccination
I Region Midtjylland er der pr. 25. april startet vaccination af ca.
265.000 borgere (svarende til 19,9 %), og godt 133.200 borgere er
færdigvaccinerede (svarende til 10 %).
Fra uge 17 forventes leverancerne af Pfizer vacciner at blive større.
Der forventes leverancer på ca. 61.000-62.000 doser pr. uge til
Region Midtjylland.
Personale på sundhedsområdet skal nu som udgangspunkt vaccineres
efter alder. Dog kan frontpersonale, som varetager særligt kritiske
funktioner, få fremskyndet vaccination. Arbejdsgiveren skal for hver
ansat vurdere, om medarbejderen opfylder de nye kriterier, som er:
 medarbejderen er endnu ikke fyldt 60 år, samt mindst et af
disse kriterier:
 arbejder med tæt fysisk kontakt til Covid-19 smittet /
mistænkt smittet
 arbejder med procedurer der medfører særlig smitterisiko
 har opgaver med tæt fysisk kontakt til borgere i høj risiko,
hvoraf få er færdigvaccinerede, eller hvor smitte er udbredt
 personale der udfører højt specialiserede funktioner og ikke
kan afløses af kolleger ved fx sygefravær
Der tilbydes fortsat førstevaccination og revaccination til borgere i de
inviterede målgrupper. De inviterede målgrupper er:
• Borgere på plejecentre og i plejebolig. Hovedparten er
vaccineret, men der samles løbende op på nyindflyttede
borgere (målgruppe 1)
• Borgere over 85 år (målgruppe 2)
• Borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og
praktisk hjælp. Hovedparten er vaccineret, men der samles
løbende op på nye i målgruppen (målgruppe 3)
•
Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af
socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som
varetager en kritisk funktion. Har været sat på pause, men
genoptages i et mindre omfang ud fra Sundhedsstyrrelsens
skærpede kriterier fra uge 18 (målgruppe 4).
• Borgere, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med
COVID-19 og pårørende til alvorligt syge borgere (målgruppe
5 og 6)
• Borgere i aldersgruppen 80-84 år (målgruppe 7)
• Borgere i aldersgruppen 75-79 år (målgruppe 8)
• Borgere i aldersgruppen 65-74 år. Alle årgange i målgruppen
er pr. 23. april blevet inviteret.
De resterende målgrupper er:
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Borgere i aldersgruppen 60-64 år. Forventes inviteret i løbet
af uge 17/18, startende med de ældste årgange først
(målgruppe 10A)
Borgere i aldersgruppen 55-59 år (målgruppe 10B)
Borgere i aldersgruppen50-54 år (målgruppe 10C)
Borgere på 16-19 år + 45-49 år (målgruppe 10 D1)
Borgere på 20-24 år + 40-44 år (målgruppe 10 D2)
Borgere på 25-29 år + 35-39 år målgruppe 10 D3)
Borgere på 30-34 år (målgruppe 10 D4)

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 lidt under
14.000 operationer til næsten 18.000 operationer i marts og
fra ca. 280.000 kontakter i januar til lidt over 350.000
kontakter i marts.
 At det gennemsnitlige antal dage til udredning i 2021 er faldet
fra ca. 60 dage i januar til 54 dage i februar, og herefter
steget til ca. 55 dage i marts og april.
 At antal omvisiteringer til privathospitaler ligger på mellem ca.
400 og 1.200 i årets første 15 uger, et gennemsnit på ca. 970
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 25 behandlinger.
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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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