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Status på håndtering af COVID-19

Formandskabet indstiller,
at

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

Sagsfremstilling

Pernille Blach Hansen er mødeleder.
På mødet gennemgås:
• Status på overordnet regionalt niveau v. Pernille Blach Hansen, herunder
• status på test og COVID-bil
• status på forberedelse af vaccination
• Status fra klyngerne v. en repræsentant fra hver klynge
• Status fra PLOM v. Henrik Kise
• Eventuelt.

Beslutning

Regionen
Status på vaccination:
• 33.000 doser forventes til REgion Midtjylland i næste uge; bruges til at færdigvaccinere gruppe 1 og 6 (det er både 1. og 2. gangs vaccine)
• 26/4 stresstest af regionens vaccinationscentre centre som forberedelse til når,
der kommer flere vacciner; målgruppen er både borgere og kommunalt personale
• regionen har bedt Sundhedsstyrelsen om at bede SSI vente med at indlæse borgere; der er en løbende dialog ift. ikke at få indlæst flere borgere, end der er vaccinationstider til
• godt samarbejde med kommunerne om at række ud til gruppe 1-6
• vedr. hjemmeboende sengeliggende er regionen i dialog med Sundhedsstyrelsen
ift., om der kan findes en løsning.
Status
•
•
•

på test:
covidtestbil er i normal drift med test senest en dag efter booking
afventer ny national teststrategi
fra næste uge 50 % øgning af PCR kapacitet til 37.500 og fordobling af hurtigtest
til 34.000 dagligt
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•
•
•

arbejder på at etablere et finmasket net af teststeder i stedet for at køre ud til institutioner etc. (pt. er der max 20 km til et teststed, og det bliver opskaleret)
testkapaciteten er opskaleret de næste dage, så alle kan testets inden mandag
de kommende uger hjælper regionen efterskoler og ungsdomsuddannelser med
test; meget af den opskalerede hurtigtest vil blive brugt på det.

Der er ro på ift. antal patienter indlagt med COVID.
Klyngerne:
• der er generelt ro på ift. smitte
• det er test, vacciner og
smitteopsporing, der fylder
• der er udsigt til, at kommunerne snart får lister fra SSI ift., hvem der mangler at
blive vaccineret i de første målgrupper
• Aarhus gør klar til vaccination af hjemløse og på forsorgshjem
• AUH løfter vaccinationsopgaven i Skanderborg, mens RH Horsens vaccinerer i de
resterende kommuner i Horsensklyngen.
PLOM:
• deltager i vaccination på bosteder i uge 11.
Sundhedsstyregruppens formandskab afklarer behov for fremtidige møder vedr. COVIDsituationen.
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