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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 12. april
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. 7. april 33 indlagte med COVID-19 i Region Midtjylland,
heraf er 6 indlagt på intensiv afdeling. Der er derudover 24 indlagte
med mistanke om COVID-19. Der er sket en svag stigning i antallet
af patienter med COVID-19, men det er endnu for usikkert at
konkludere på tendensen. Antallet af COVID-19-patienter betyder, at
hospitalerne fortsat kan have næsten normal aktivitet.
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.
Da Hospitalsenheden Vest står over for flytning til Gødstrup i
efteråret 2021, er det aftalt mellem hospitalerne, at COVIDberedskabet fordeles med færre patienter til Hospitalsenheden Vest
og flere til de øvrige fire hospitaler. Dette for at frigive ressourcer på
Hospitalsenheden Vest til forberedelse og gennemførelse af
flytningen. Hospitalerne hjælper fortsat hinanden, så ét hospital ikke
bliver meget presset, mens de øvrige har få COVID-patienter. Det
betyder også, at hospitalerne følges ad – med en vis fleksibilitet – i
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forhold til udskydelse af elektiv aktivitet, hvis dette skulle blive
nødvendigt igen.
Status på testområdet
Status på testkapacitet i forbindelse med den større nationale
genåbning
Som følge af yderligere genåbning af samfundet, er der aktuelt stor
efterspørgsel på såvel PCR- som hurtigtest. Henover påsken blev der
foretaget rekordmange tests. I Region Midtjylland blev der sat rekord
2. påskedag med 38.418 PCR-tests og 44.111 hurtigtests.
Der forekommer en enkelt dags ventetid ved de fleste store
testcentre. Ved de fleste testsatellitter og mindre teststeder
forekommer aktuelt mellem 2 og 4 dages ventetid.
Fra 1. april er der indsat 5 ekstra mobile PCR-enheder, som indsættes
ved teststeder med ventetid. Herudover oprettes/øges kviktest i de
områder, hvor der er ventetid på PCR-test.
Nuværende kapacitet er hhv. 170.000 PCR-tests/dag samt 300.000
hurtigtests/dag på landsplan. I Region Midtjylland modsvarer dette
35.700 daglige PCR-tests samt 63.000 daglige hurtigtests.
Fra uge 14 er de 3000 daglige PCR-tests, der hidtil har været
forbeholdt systematisk test i kommunerne, blevet fordelt på
regionens syv faste testcentre. Dette som følge af
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer, som
indebærer, at personale på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser
og sociale institutioner mv. kan undlade at lade sig teste
regelmæssigt, såfremt vaccinationsdækningen blandt beboere er
mere end 80 pct., og de selv er færdigvaccineret.
Jf. revideret teststrategi af 25. marts er der etableret et fintmasket
net af faste teststeder, som sikrer bred tilgængelighed for regionens
borgere, så der i udgangspunktet ikke er mere end 20 km til
nærmeste teststed – og i mange tilfælde mindre.
Pr. uge 14 består testnetværket i RM således af:


33 PCR-teststeder med tidsbestilling. De fleste har åbent alle
ugens dage. Enkelte mindre steder har åbent et par dage om
ugen. Herudover fortsætter testindsats i udsatte boligområder
i Århus uden tidsbestilling.



70 hurtigteststeder (ikke alle har åbent hverdag). Der pågår
opskalering med flere pop-up hurtigteststeder samt udvidelse
af åbningstiden, så der fra uge 15 er åbent kl. 9—19 langt de
fleste steder.
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Hurtigtest med fokus på steder med smitteudbrud og
uddannelsesinstitutioner
Regionen bistår med mobil testkapacitet (hurtigtest ved Falck) i
konkrete situationer med smitteudbrud. Dette efter konkret aftale
med Styrelsen for Patientsikkerhed.
Endelig bistår regionen i en overgangsperiode frem til d. 15.april med
test (hurtigtest ved Falck) på de uddannelsesinstitutioner, der endnu
ikke er overgået til superviseret selvtest. Fra d. 15. april forventes
uddannelsesinstitutionerne at kunne varetage opgaven selv. Herefter
vil regionen bistå med forsyning og distribuering af værnemidler og
testkits.
COVID-19 vaccination
I Region Midtjylland er der pr. 6. april startet vaccination af godt
176.000 borgere (svarende til 13,2 %) og godt 91.000 borgere er
færdigvaccinerede (svarende til 6,9 %).
Den 12. april gennemføres en landsdækkende afprøvning af
vaccinationskapaciteten. Denne afprøvning af kapaciteten har til
formål at teste, om regionerne har kapacitet til at vaccinere 100.000
borgere pr. dag. I Region Midtjylland betyder det, at der skal
vaccineres ca. 22.000 borgere d. 12. april.
På møde i hospitalsudvalget d. 1. marts blev der efterspurgt status på
vaccination af immobile borgere samt en status vedr. rekruttering via
regionens coronajobbank.
Vaccination af immobile borgere i eget hjem
Den 5. marts 2021 begyndte vaccinationscentrene i samarbejde med
præhospitalet og kommunerne at vaccinere immobile borgere i eget
hjem. Der er vaccineret immobile borgere i alle kommuner.
Vaccination af immobile borgere i eget hjem fortsætter de næste par
uger. Vaccinationscentrene stiller med vaccinatør og vacciner,
kommunerne sikrer, at der indhentes samtykke og aftales tid med
borgere, mens præhospitalet udarbejder køreplaner og sikrer aftaler
om transport med taxi.
"Corona-jobbank"
Koncern HR har med HR-/personalecheferne for de somatiske
hospitaler den 16. marts 2021 drøftet Hospitalsudvalgets forespørgsel
om, hvorvidt der er udfordringer med at indkalde et tilstrækkeligt
antal frivillige fra "Corona-jobbank" til COVID-19 relaterede opgaver
(fx vaccinationsopgaven), og hvorvidt det i bekræftende fald skyldes
forsinkelser i hospitalsadministrationerne.
Det fremgik af drøftelserne, at den generelle opfattelse er, at der
rekrutteres gennem jobbanken og at der rekrutteres løbende i forhold
til det aktuelle behov, som også er afhængig af vaccineleverancerne.
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HR-afdelingerne har ikke fået tilkendegivelser fra
vaccinationscentrene om, at de ikke får ansat det personale som de
efterspørger, så vurderingen er at der rekrutteres til det behov, der
er.
Der var d. 19 marts ansat/tilknyttet ca. 825 ud af de ca. 6400, der
har meldt sig til vaccinationsassistancejobbanken. Der er rekrutteret
fra følgende faggrupper:














Sygeplejerske
Social- og sundhedsassistent
Radiograf
Paramediciner
Læge
Jordmoder
Farmakonom
Farmaceut
Bioanalytiker
Ambulancebehandler
Administrativ medarbejder
Tandlæge

Der er d. 19 marts fremsendt følgende besked til de, der har tilmeldt
sig jobbanken, men endnu ikke er blevet kontaktet:
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Målgruppe 5 – udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som
medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
Som det tidligere er orienteret om, har der været udfordringer med
indlæsningerne til gruppe 5. Der er nu rettet op på den fejl, der har
været ift. nogle borgere, hvis CPR-numre starter med 0. Derudover er
det konstateret, at der er en række borgere, som fra
hospitalsafdelinger er stillet i udsigt, at de er indstillet til vaccination i
gruppe 5, men ikke er blevet inviteret. Der er derfor fulgt op på, om
afdelingerne har patienter, som de vurderer mangler invitation til
vaccination, og der er i uge 13 blevet inviteret ca. 10.000 borgere i
målgruppe 5.
Der er samtidig etableret en midlertidig funktion i Patientkontoret,
som kan hjælpe borgere, som fortsat ikke er inviteret, men som
oplyser, at de er indstillet til vaccination i målgruppe 5.
Sundhedsstyrelsen har skærpet kriterierne for målgruppe 5
fremadrettet, og der er blevet indført et yderligere led i visitationen
for at sikre en mere ensartet visitation. Det er forventningen, at langt
de fleste borgere, der henvises til vaccination efter de nye kriterier i
målgruppe 5, har et åbent behandlingsforløb på et hospital og
indstilles til vaccination fra hospitalet. Almen praksis vil dog fortsat
have mulighed for at henvise til vaccination i målgruppen 5. Aarhus
Universitetshospital opretter således nu en enhed, som skal vurdere
henvisningerne fra praktiserende læger.

Målgruppe 8 (75-79 årige) og målgruppe 9 (65-74 årige)
De ældste årgange i målgruppe 8 blev inviteret til vaccination i uge
13 og de resterede to årgange blev inviteret primo uge 14. Fra uge
14 påbegyndes desuden invitation af borgere i målgruppe 9 startende
med de ældste årgange først.
Vaccination af hjemløse
I Aarhus og Horsens er vaccinationen af ca. 260 hjemløse påbegyndt
d. 17/03-2021. Øvrige vaccinationscentre er i samarbejde med
kommunerne ved at planlægge vaccination af hjemløse. Ikke alle
hjemløse mødte op til 1. stik på trods af klare aftaler, og det er uvist
hvor mange af de hjemløse, der modtog 1. stik, der møder op til 2.
stik. Af den årsag overvejes det, om den videre vaccinationen af
hjemløse kan afvente, at vaccinen fra Janssen (Johnson og Johnson)
bliver tilgængelig i Danmark. Fordelen ved denne vaccine er, at der
kun skal gives 1 stik.
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.
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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 Region Midtjyllands vurdering, at ca. 27.000 patienter ved
udgangen af februar 2021 var udsat som følge af COVID-19, heraf
var ca. 3500 patienter til operationer, imens de resterende var
henvist til ambulante besøg, endoskopier og radiologiske
undersøgelser. I løbet af marts 2021 har hospitalerne afviklet en del
af de ventende aktiviteter, men det er forventningen, at afviklingen af
de udsatte aktiviteter vil fortsætte i 2021.
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 næsten 15.000 operationer i marts og fra ca.
280.000 kontakter i januar til ca. 345.000 kontakter i marts.
 At det gennemsnitlige antal dage til udredning i 2021 er faldet
fra ca. 59 dage i januar til 53 dage i februar.
 At antal omvisiteringer til privathospitaler ligger på mellem ca.
800 og 1.200 i årets første 11 uger, et gennemsnit på ca.
1.050 patienter pr. uge til privathospitalerne, hvilket er
markant 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.
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.
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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 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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