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1.

Afrapportering på nationale mål samt mål i sundhedsaftalen

Indstilling
at

Sundhedsstyregruppen tager afrapporteringen på udvalgte indikatorer i Sundhedsaftalen samt de nationale mål til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der en gang
årligt skal følges op på indikatorerne i Sundhedsaftalen samt de nationale mål og at afrapporteringen skal ligge omkring årsskiftet. Grundet overgangen til nyt landspatientregister (LPR3) var det imidertid ikke muligt at afrapportere på langt størstedelen af indikatorerne ved årsskiftet 2019/2020. Med henblik på at undgå, at der går for lang uden
afrapportering er det derfor besluttet, at der i 2020 afrapporteres to gange (omkring
sommeren 2020 og årsskiftet 2020/2021). Det skal bemærkes, at det stadig er begrænset antal indikatorer der er færdigvaliderede og/eller som der er opdaterede data på.
Vedlagt som bilag er en rapport der viser udviklingen i indikatorerne:
• Akutte somatiske genindlæggelser blandt ældre
• Akutte genindlæggelser i psykiatrien
• Tvangsindlæggelser blandt unge og voksne (16+)
• Akutte somatiske genindlæggelser

Beslutning

Indstilling godkendt med bemærkning om, at Psykiatrien i Region Midtjylland på et
kommende møde i Sundhedsstyregruppen uddyber tal vedr. stigning i genindlæggelser.
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Bilag
•

Afrapportering på Sundhedsaftalen og de nationale mål
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2.

Samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen

Formandskabet indstiller,
at

Sundhedsstyregruppen godkender forslag til samarbejdsaftale om systematisk
test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen.

at

den midlertidige løsning for test af medarbejdere i røde kommuner fortsættes
indtil forudsætningerne for et permanent setup er på plads.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen med repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunerne i regionen har udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen.
På mødet i Sundhedsstyregruppen præsenterer formandskabet for arbejdsgruppen kort
aftalen samt mulige perspektiver i øget brug af kommunale medarbejdere i forbindelse
med test for COVID-19.
Om samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen beskriver udmøntningen af den nationale aftale, som Sundheds- og
Ældreministeriet, KL og Danske Regioner indgik 30. juni 2020 om test af personale på
plejehjem og i hjemmeplejen.
Den nationale aftale betyder, at der fremadrettet skal gennemføres test for COVID-19 af
personale på plejecentre og i hjemmeplejen hver 6. uge (grønne kommuner). Herudover
skal der gennemføres test hver anden uge, hvis en kommune får mere end 20 nye smittede borgere pr. 100.000 indbyggere (røde kommuner).
Den overordnede arbejdsdeling er, at kommunerne står for test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, mens regionen er ansvarlig for det tekniske og logistiske
setup. Samarbejdsaftalen uddyber hvem, der gør hvad i forhold til test af kommunale
medarbejdere samt målgruppen for test.
De nationale parter har som den del af aftalen meldt ud, at der vil komme uddybende
beskrivelse af det logistiske og tekniske setup. Denne beskrivelse foreligger dog på nuværende tidspunkt ikke. Generelt gælder det for indholdet i samarbejdsaftalen, at der
kan blive behov for at justere ved nye eller supplerende udmeldinger fra de nationale
parter.
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Iværksættelse
Test af medarbejdere i røde kommuner iværksættes med det samme. Indtil et permanent setup for test af medarbejdere er på plads, er der etableret en midlertidig løsning,
hvor medarbejdere i røde kommuner testes via det regionale beredskab.
Sideløbende arbejdes der på at få forudsætningerne for det permanente setup på plads
(fx oplæring af medarbejdere i podning, udstyr og logistik). Det vurderes, at det permanente setup for systematisk test kan træde i kraft 1. oktober 2020.
Ændringer i aftalen
I samarbejdsaftalen lægges der op til, at evt. tilpasninger af setup kan besluttes af formandskabet for den tværsektorielle arbejdsgruppe, der er nedsat i regi af Sundhedsstyregruppen i forhold til test af kommunale medarbejdere for COVID-19.

Beslutning

Indstilling godkendt. Når den beskrevne samarbejdsaftale er godt implementeret, kan
der kigges på videre samarbejde om test.
Bilag
•
•

Udkast til Samarbejdsaftale
National Aftale mellem regeringen KL og DR
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