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Resume
I forlængelse af, at Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalg på møde
den 19. marts 202o besluttede, at regionen skulle udarbejde et oplæg til en
fælles samarbejdsmodel med mulighed for lokale variationer har der været
en intensiv proces ifht. at kvalificere samarbejdsmodellen. Forslag til
samarbejdsmodel vedr. lokal og mobil blodprøvetagning i Region Sjælland,
som vil danne grundlag for lokal aftaleindgåelse, forelægges nu til
godkendelse.
Sagsfremstilling
Baggrund
Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalg besluttede på møde den 19.
marts 202o, at regionen skulle udarbejde et oplæg til en fælles
samarbejdsmodel med mulighed for lokale variationer og indeholdende
planlagte og akutte blodprøver.
Indsatsen har til formål at styrke borgernes adgang til blodprøvetagning tæt på
hjemmet og ensarte regionens tilbud til de 17 kommuner.
Udfordringen med den eksisterende praksis er, at regionens tilbud til
kommunerne varierer og ikke nødvendigvis afspejler lokale behov. Den lokale
tilrettelæggelse er aftalt mellem den enkelte kommune og det stedlige sygehus
med varierende grad af kommunal medfinansiering.
På den baggrund er der udarbejdet en samarbejdsmodel, som skitserer en
fastholdelse af de stationære ordninger på sygehuse og i sundhedscentre mv.
samt to tilbud om mobil blodprøvetagning, som kan tilbydes i samarbejde med
hver af kommunerne afhængigt af lokale ønsker og behov.
Samarbejdsmodellen vedrører alene det regionalt/kommunale samarbejde og
fremgår af vedlagte bilag.
Blodprøvetagning er som udgangspunkt en regional opgave. Størstedelen af
alle lokale blodprøver tages i almen praksis. Denne aktivitet påvirkes ikke af
modellen.
Politisk behandling
Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede i maj 2020 forslag til
samarbejdsmodel forud for, at Styregruppen for sundhedssamarbejde
behandlede sagen hhv. den 19. maj og den 10. august 2020. I den
mellemliggende periode er modellen blevet kvalificeret af en arbejdsgruppe
med repræsentation fra kommuner, sygehuse, det fælleskommunale
sekretariat og Det Nære Sundhedsvæsen.
Sagen er senest blevet behandlet på møde i Sundhedskoordinationsudvalget
den 25. september, hvor udvalget godkendte, at forslag til samarbejdsmodel
indstilles til godkendelse i Regionsrådet.
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Rammer for samarbejdet
Borgere i Region Sjælland skal fortsat have mulighed for at få taget blodprøver
på regionens sygehuse eller på de eksisterende decentrale blodprøvesteder.
Mobil blodprøvetagning til sårbare borgere og immobile borgere skal
fremadrettet være en tilvalgsmulighed for kommunerne.
Det lokale samarbejde om mobil blodprøvetagning aftales mellem det lokale
sygehus og den enkelte kommune. Aftalen synliggør ansvar, roller og
ressourcer og herunder finansiering.
Ansvaret for såvel rekvirering, blodprøvetagning og analyse vil dermed fortsat
være forankret i regionen og hos praktiserende læger.
Tilvælger den enkelte kommune mobil blodprøvetagning, stiller det krav om,
at kommunerne medfinansierer og/eller stiller medarbejderressourcer til
rådighed for ordningen.
Til inspiration for udarbejdelse af lokale aftaler er vedlagt bilag med eksempel
på en samarbejdsaftale mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Sygehus.
Videre proces
Forslag til samarbejdsmodel forelægges til godkendelse.
Efter Regionsrådets godkendelse kan der udarbejdes konkrete lokale aftaler
om samarbejdsmodellens udmøntning mellem sygehuse og de enkelte
kommuner. Dermed kan samarbejdsmodellen implementeres fra primo 2021.
Det skal bemærkes, at de nuværende mobile blodprøveordninger vil blive
udfaset. Ordningerne vil blive erstattet af de to skitserede modeller for mobil
blodprøvetagning jf. vedlagte bilag, såfremt at den enkelte kommune ønsker
det. Blodprøvefunktioner på sygehuse og i sundhedshuse mv. videreføres.
Kommunale ønsker om nye blodprøvefunktioner på sundhedscentre eller
lignende forudsætter politisk godkendelse af regionen.
Sygehusene har mandat til at indgå lokale aftaler på regionens vegne. Den
enkelte kommune afklarer selv intern godkendelsesproces.
Økonomi
Med samarbejdsaftalen vil der opnås en standardisering på området for lokal
og mobil blodprøvetagning i Region Sjælland. Det regionale ressourceforbrug
er som udgangspunkt uændret. Regionen forudsætter, at samarbejdsmodellen
kan indeholdes indenfor sygehusenes eksisterende bevillinger. Oversigt over
den konkrete fordeling af udgiftsposter fremgår af vedlagte bilag. Den
specifikke driftsøkonomi for den enkelte kommune vil afhænge af den lokale
sammensætning af modellens elementer.
De to tilbud om mobil blodprøvetagning forudsætter kommunal
medfinansiering. Denne udgift skal vægtes i forhold til, at der forventes en
kommunal besparelse til transport og ledsagelse af borgere, som skal have
taget blodprøve.
Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til regional samarbejdsmodel vedr. lokal
og mobil blodprøvetagning godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
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Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 5.
oktober 2020, pkt. 6
Anbefalet.
Jens Gredal (A) deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens
behandling af sagen.
Bilag





Forslag til samarbejdsmodel for lokal og mobil blodprøvetagning
Oversigt over forslag til fordeling af opgaver og finansiering
Eksempel på kontrakt
Regionale blodprøvetagningssteder i Region Sjælland
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