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Svar på henvendelse vedr. smitteudbrud på
plejehjemmet på Irlandsvej i Tårnby
Baggrund:
Regionsrådet har i forbindelse med spørgetiden til regionsrådsmødet den 15.
december 2020 modtaget en henvendelse fra Morten Dreyer vedrørende
smitteudbrud på Plejehjemmet Irlandsvej i Tårnby.
I henvendelsen spørges der til, hvordan regionsrådet forholder sig til
coronasmitten på Plejehjemmet Tårnbyhjemmet, herunder at smitten
angiveligt skulle have baggrund i, at Amager og Hvidovre Hospital har
udskrevet en beboer til plejehjemmet uden at informere personalet om, at
beboeren var smittet med corona. Administrationen har efterfølgende afklaret
med Morten Dreyer, at der er tale om Plejehjemmet Irlandsvej.
Svar:
I forbindelse med besvarelsen er der indhentet input fra Amager og Hvidovre
Hospital. Derudover har regionen været i dialog med Tårnby Kommune.
Regionen har været i dialog med Tårnby Kommune, som oplyser, at
kommunen ikke er bekendt med, hvordan det seneste udbrud er startet.
Kommunen har dog ingen formodning om, at det store udbrud er startet ved
udskrivelse af corona-smittede borgere fra regionens hospitaler til midlertidigt
ophold.
Derudover har Amager og Hvidovre Hospital gennemgået systemet med
indberettede utilsigtede hændelser, hvor sundhedspersoner i alle sektorer kan
foretage indberetninger. Amager og Hvidovre Hospital kan ikke genfinde en
sag om dette i oversigten over utilsigtede hændelser.
Der er således ikke noget, der tyder på, at udbruddet på plejehjemmet
skyldes, at en borger er udskrevet fra Amager Hospital med COVID-19, uden
at plejehjemmet har fået besked.

Når der udskrives en borger fra hospitalet til kommunal pleje, vil der forud for
udskrivelse blive sendt en meddelelse til kommunernes visitation med
oplysning om svar på borgerens corona-test. Testen skal være taget senest
48 timer inden udskrivelse. Det vil sige, at patientens corona-status skal være
kendt, og der også udskrives patienter med positiv corona-test.
I tilfælde hvor patienten ikke ønsker eller kan samarbejde om at lade sig teste,
vil plejecentret skulle isolere patienten efter udskrivelse i henhold til gældende
retningslinjer. Her vil der være telefonisk kontakt til plejecentret.
Amager og Hvidovre Hospital er bekendt med det store corona-udbrud på
Plejehjemmet Irlandsvej, der ligger i Planlægningsområde Syd. Medicinsk
Afdeling på Amager Hospital har et godt samarbejde med plejehjemmet
Da corona-udbruddet på Plejehjemmet Irlandsvej blev konstateret kontaktede
Medicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital plejehjemmet med
henblik på løbende konstruktiv dialog for at sikre patientforløbene. Derudover
kontaktede Medicinsk Afdeling de praktiserende læger på Amager Hospital
mhp, at de var aktive i at vurdere plan og mulighed for de enkelte coronapositive beboer.
Hygiejneorganisationen på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling iværksatte efter
aftale med Medicinsk Afdeling et besøg på Plejehjemmet Irlandsvej for at give
yderligere rådgivning.
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