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1.

Godkendelse af indspil til national sundhedsaftale

Formandskabet indstiller,
Sundhedsstyregruppen godkender midtjysk indspil til national sundhedsaftale.

at

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalesekretariatet har i samarbejde med Sundhedsstyregruppens formandskab
og formanden for PLO-Midtjylland udarbejdet vedlagte udkast til et midtjysk indspil til
national sundhedsaftale. Der lægges op til godkendelse i Sundhedsstyregruppen og
Sundhedskoordinationsudvalget (skriftligt), hvorefter regionsrådsformanden og formanden for KKR Midtjylland får det forelagt mhp efterfølgende afsendelse til sundhedsministeren.

Beslutning

Indstilling godkendt med bemærkning om, at der forsøges tilføjet yderligere eksempel
på, hvordan manglende adgang til data på tværs af sektorer er en udfordring for det
tværsektorielle samarbejde samt bemærkning om, at et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen er særligt relevant ift. reduktion af ulighed i sundhed. RH Horsens
nævnte eksempel på dataudfordring, hvor en hospitalslæge var tilknyttet akutpladser i
Horsens Kommune. Det gav god værdi for både patient og personale, men det var
svært, fordi lægen ikke måtte kigge i den kommunale journal.

Bilag
•

Midtjysk indspil til national sundhedsaftale 041120
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1-31-72-369-20
2.

Godkendelse af revideret forståelsespapir

Formandskabet indstiller,
revideret forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19-epidemien godkendes.

at

Sagsfremstilling

På mødet i Sundhedsstyregruppen 3. september 2020 fik arbejdsgruppen bag forståelsespapiret til opgave at lave udkast til et revideret forståelsespapir, specifikt ift. at der
måske ikke længere er brug for fase 1. Revideret forståelsespapir er vedlagt. For at undersøtte det lægefaglige ansvar i fase 2 pågår der arbejde med at indgå aftaler mellem
Region Midtjylland og PLO-Midtjylland om:
• Midlertidig aftale mellem PLO-Midtjylland og Region Midtjylland om anvendelse af
video i forbindelse med praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Midtjylland
• Midlertidig Aftale om honorering af praktiserende læge i forbindelse med videokonference med kommunalt personale.

Beslutning

Indstilling godkendt med bemærkning om:
• Ikraftrædelse 23. november 2020
• Platform til videomøder mellem kommunalt personale og praktiserende læger og
vejledning sendes til kommunerne
• Alle sektorer skal understøtte, at viden om forståelsespapiret kommer bredt ud
• Regionen afklarer situationen ift. udbudsklinikker.
Midlertidige aftaler sendes til godkendelse i Praksisplanudvalget.

Bilag
•

UDKAST Rev forståelsespapir 021120
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1-31-72-369-20
3.

Status på håndtering af COVID-19

Formandskabet indstiller,
at

Sundhedsstyregruppens medlemmer giver en gensidig orientering på samarbejdet om og status på håndtering af COVID-19.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås:
1. Status på overordnet regionalt niveau v. Pernille Blach Hansen, herunder
På seneste møde i Sundhedsstyregruppen blev det besluttet, at regionen - med
inspiration fra Randersklyngen - undersøger muligheden for løbende data til alle
kommuner på antal indlagte / indlagte med COVID fra de enkelte kommuner.
Vedlagte er regionens bud på data, der kan formidles til én eller flere mailadresser i hver kommune fx én gang dagligt. Sundhedsstyregruppen bedes tage stilling
til, om dette ønskes - og herunder også om enkelte afdelinger (fx børneafdelinger
og fødeafdelinger) skal ekskluderes af data. Ift. belægning på hospitalerne er der
en aftale om, at hospitalerne hjælper hinanden indbyrdes, inden patienter evt.
udskrives tidligt til kommunerne. Overbelægning på et hospital fører dermed ikke
nødvendigvis til, at kommunerne skal forvente flere udskrivelser, men det kan
fungere som en 'early warning'.
2. Status fra klyngerne v. en repræsentant fra hver klynge
3. Status fra PLOM v. Henrik Kise
5. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i Sundhedsstyregruppen 21. oktober 2020
6. Eventuelt.

Beslutning

Regionen har vedlagt eksempel på dataoverblik, der kan stilles til rådighed for kommunerne. Bemærkninger hertil sendes til sekretariatet senest 16. november 2020.
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Incidensen i Region Midtjylland er aktuelt 104. 30 er indlagt med COVID, og 8 er på intensiv, heraf 4 i respirator. Hospitalerne er heudover i gang med afvikling af udskudt
aktivitet fra foråret, almindelig akut aktivitet og afklaring af patienter med mistanke om
COVID.
I de kommende uger ventes alle midtjyske mobile testenheder sendt til Nordjylland, ligesom ekstra analysekapacitet fra SSI tilgår Region Nordjylland. Region Midtjylland har
åbnet et psykosocialt beredskab for minkavlere og ansatte. Viborg og Silkeborg kommuner sender også assistance til Nordjylland.
Vestklyngen: der er roligt men med stor opblussen i Lemvig. Situationen omkring mink
fylder.
Midtklyngen: der er roligt men med smitte på plejecenter i henholdsvis Skive og Viborg
kommuner.
Randersklyngen: der er roligt lige nu men stigende smitte i Favrskov Kommune. Spredt
stigning i incidenstal i klyngens kommuner. Ser på udviklingen med bekymring. Der har
været udfordringer med smitteopsporings app’en i weekenden.
Aarhusklyngen: smittetallene ligger fortsat højt i Aarhus. Det er stadig de unge – og nu
også de unges forældre – hvor der særligt opleves spredning.
Horsens: på Regionshospitalet Horsens er der pt. 7 indlagte med COVID. Det er relativt
mange. Der arbejdes med smitteopsporing blandt personale, og det har betydning for
bemandingen. Ser god effekt af opsporing, og smittekæder stoppes. Skanderborg Kommune har haft plejecenter med corona udbrud hen over weekenden – stor ros til at der
kom testbil med det samme.
PLOM: Særaftale udløb i fredags. Ventelisten kan stige i samfundssporet. Der er møde i
styregruppen bag Praksisplanudvalget torsdag, hvor udbredelse af dosisdispenseret medicin er på dagsordenen.

Bilag
•
•

Indlæggelser pr. kommune (1)
Kapacitet

Sundhedsstyregruppen

9. november 2020

