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1.

Status på håndtering af COVID-19

Formandskabet indstiller,
at

Sundhedsstyregruppens medlemmer giver en gensidig orientering om situationen omkring COVID-19.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås:
1. Status på overordnet regionalt niveau v. Pernille Blach Hansen
2. Status fra klyngerne v. en repræsentant fra hver klynge
3. Status fra PLOM v. Henrik Kise
4. Eventuelt.

Beslutning

Status COVID-19
• Der er et stigende antal smittede og indlagte med COVID-19
• Der er pres på testkapaciteten og tider til test. Den nationale analysekapacitet i
forhold til COVID-19 er begrænset. Det betyder, at Region Midtjylland lige nu skal
begrænse sin testaktivitet i samfundssporet, så den nationale kapacitet anvendes
der, hvor behovet er størst. Nationalt arbejdes der på at øge kapaciteten til
50.000 testanalyser pr. dag i samfundssporet. I sundhedssporet udnyttes kapaciteten fuldt ud.
• Flere kommuner er i øjeblikket røde – dvs. har mere end 20 nye smittede pr. uge
pr. 100.000 indbyggere. I klyngerne er der blandt andet fokus på test af medarbejdere, ventetider på test og isolationsboliger. På Aarhus Universitetshospital
stiger antallet af indlagte med COVID-19.
• Det er også en udfordring i almen praksis, at det tager lang tid at få afklaret om
en patient er smittet med COVID-19. Antallet af henvendelser til almen praksis
om test er generelt faldende.
• Det fælles forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19-epidemien skal revideres. Arbejdsgruppen bag forståelsespapiret mødes om dette hurtigst muligt.
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2.

National sundhedsaftale

Formandskabet indstiller,
Sundhedsstyregruppen giver indledende input til indspil til national sundhedsaftale.

at

Sagsfremstilling

Nationalt arbejdes der på politisk niveau på en sundhedsaftale/sundhedsreform. For at
sikre et midtjysk input udarbejdes en fælles politisk henvendelse fra regionsrådsformand
og KKR-formandskab. PLO-Midtjylland inviteres også til at være afsender.
Omdrejningspunktet for det midtjyske indspil til den kommende nationale sundhedsaftale foreslås at tage udgangspunkt i borgerne, og hvad vi ser, der skal til fremadrettet –
både organisatorisk og opgavemæssigt – for at sikre et godt og sammenhængende borgerforløb.
Indspillet foreslås at slå en række temaer an:
•
•
•
•
•

gode eksempler fra Region Midtjylland (fx vaccinationskampagne, rygestopindsats, hjerterehabilitering)
italesættelse af dilemmaer, udfordringer og input til mulige løsninger på udfordringer (økonomi/incitament struktur, datadeling, høj og mere ensartet kvalitet)
input til områder/opgaver der ønskes rammesat på nationalt niveau med henblik
på klarere opgavefordeling
input til administrativ organisering af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet
input til politisk organisering af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalgets bedes drøfte, hvad de vigtigste budskaber i henvendelsen bør være.
Den videre proces
Med inddragelse af input fra Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder Sundhedsaftalesekretariatet udkast til en fælles politisk henvendelse fra Region Midtjylland, de 19
kommuner og PLO Midtjylland.
Nationalt arbejdes der på politisk niveau på en sundhedsaftale/sundhedsreform. For at
sikre et midtjysk input udarbejdes en fælles politisk henvendelse fra regionsrådsformand
og KKR-formandskab. PLO-Midtjylland inviteres også til at være afsender.
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Omdrejningspunktet for det midtjyske indspil til den kommende nationale sundhedsaftale foreslås at tage udgangspunkt i borgerne, og hvad vi ser, der skal til fremadrettet –
både organisatorisk og opgavemæssigt – for at sikre et godt og sammenhængende borgerforløb.
Indspillet foreslås at slå en række temaer an:
•
•
•
•
•

gode eksempler fra Region Midtjylland (fx vaccinationskampagne, rygestopindsats, hjerterehabilitering)
italesættelse af dilemmaer, udfordringer og input til mulige løsninger på udfordringer (økonomi/incitament struktur, datadeling, høj og mere ensartet kvalitet)
input til områder/opgaver der ønskes rammesat på nationalt niveau med henblik
på klarere opgavefordeling
input til administrativ organisering af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet
input til politisk organisering af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget drøfter 25. september 2020, hvad de vigtigste budskaber i henvendelsen bør være.
På mødet ønskes Sundhedsstyregruppens indledende input til budskaber. Efter Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse, udarbejder Sundhedsaftalesekretariatet udkast til
en fælles politisk henvendelse fra Region Midtjylland, de 19 kommuner og PLO Midtjylland. Udkastet sendes til kommentering i Sundhedsstyregruppen.

Beslutning

Sagen blev udsat.
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3.

Skriftlig orientering om samarbejdsaftale om systematisk test

Formandskabet indstiller,
orienteringen til efterretning.

at

Sagsfremstilling

Sundhedsstyregruppen godkendte på møde 3. september 2020 forslag til samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 på plejehjem og i hjemmeplejen. Aftalen indebærer, at evt. tilpasninger af testsetup 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.
Efter mødet i Sundhedsstyregruppen har de nationale parter udsendt en uddybende beskrivelse af den nationale model for systematisk test af medarbejdere på plejehjem og i
hjemmeplejen.
Beskrivelsen fra de nationale parter ændrer ikke ved den grundlæggende model i samarbejdsaftalen i Region Midtjylland. Men
i forlængelse af den nationale beskrivelse har formandskabet for arbejdsgruppen bag
samarbejdsaftalen foretaget disse justeringer i samarbejdsaftalen:
•
•
•
•

Der er tilføjet afsnit om private plejehjem
Afsnit om, hvad der sker når en kommune går i rød (kapitel 6) er opdateret med
henvisning til den nationale beskrivelse
Det er tilføjet, at der ved en evt. situation med begrænset analysekapacitet kan
ordningen midlertidigt sættes i bero
Bilagslisten er opdateret i fht. hvordan man kan tilgå de forskellige nøgledokumenter.

Samarbejdsaftalen kan findes på www.sundhedsaftalen.rm.dk under aftaler i fht. COVID19.

Beslutning

Indstilling godkendt.
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