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Status COVID-19

Formandskabet indstiller,
At Sundhedsstyregruppens medlemmer giver en gensidig orientering om situationen omkring COVID-19.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyregruppen besluttede 7. april 2020 at fortsætte ugentlige møder resten af
april til gensidig orientering om og håndtering af corona-situationen.
På mødet gennemgås:
1. Status på overordnet regionalt niveau v. Pernille Blach Hansen, herunder overvejelser i forhold til plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet
2. Status fra klyngerne v. en repræsentant fra hver klynge, herunder overvejelser i
forhold til plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet
3. Status fra PLOM v. Henrik Kise
4. Godkendelse af vedlagte referat fra møde i Sundhedsstyregruppen 15. april 2020
5. Evt.

Beslutning

Fra regional side blev der orienteret om:
• at der pågår politisk behandling af principper for reaktivering af øvrig aktivitet på
hospitalerne; mulighed for reaktiviering af covid-senge indenfor 5 dage indgår i
planlægningsgrundlaget for alle hospitaler; de alvorligste tilfælde kommer ind
først
• der arbejdes med to testspor: A) nationalt spor med hvide telte (pt. i Aarhus +
nye på vej), styres nationalt via NOST, ved at afklare hvilke borgere der skal ud
og testes i teltene og B) hospitalsspor, udvides til patienter med milde symptomer, ingen kriterier for henvisning fra pratiserende læge, udvides fra mandag også til raske uden symptomer, som skal indlægges over 24 timer
• aktuelt er 113 regionale medarbejdere smittede, der har i hele perioden været
296 medarbejdere smittede
• arbejder på at kunne melde nyt ud om test på plejecentre.
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Fra kommunal side/klyngerne blev der orienteret om:
• Der er generelt fortsat ro på i kommunerne
• I Vestklyngen er der smitte på plejecentre og blandt medarbejdere; Vestklyngen
er fortsat i fase 2 og øvrige klynger er i fase 1
• Der er kommunerne imellem forskel på regler for at beboere på plejehjem og bosteder kan modtage besøg
• I flere klynger overvejer kommuner at gå sammen om fælles covidafsnit i én
kommune
• Igang med at planlægge genåbning af øvrig aktivitet og koordinering heraf mellem hospital og kommuner
• Hjemløse er testet i Aarhus, uden at der er fundet smittede.
Fra PLO-Midtjylland blev der orienteret om:
• PLO-M har haft en del dialog med PLO-K formænd om gratis pneumokokvaccination til +65 årige med kronisk sygdom og beboere på plejehjem, det tilstræbes,
at plejehjemslæger vaccinerer alle relevante på plejehjem, uanset om det er egen
læge
• afventer tilbagemelding på dosisdispensering
• afventer tilbagemelding på om region/kommuner ønsker at udvide lokale aftaler
om opfølgende hjemmebesøg og palliation til at kunne foregå på video. Foreløbigt
afventes resultat af nationale forhandlinger mellem PLO, KL og Danske Regioner
• spurgte til om kommunerne mangler mulighed for videokonsultation mellem
kommunale medarbejdere og praktiserende læger. Kommunerne vender tilbage
vedrørende dette.
Referat fra 15. april 2020 er godkendt.
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