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Beslutning - Mobil blodprøvetagning
Åbent
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Dokumentnr.: 326-2020-226140

Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Kalundborg kommunes aftale om mobilblodprøvetagning i borgernes hjem og på plejecentrene
udløber via Klinisk biokemisk afdeling fra Kalundborg Sundheds- og Akuthus med udgangen af
2020. Der er derfor behov for stillingtagen til en forlængelse på 2 år inden 1. oktober 2020.
Indstillinger
Direktøren indstiller,
1. at aftalen forlænges indtil en ny regional ordning er på plads, dog maksimalt 2 år.
2. at de økonomiske konsekvenser oversendes budgetforhandlingerne.
3. at sagen sendes i høring i ældrerådet.
Behandling
Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Det har i flere år været muligt for borgere, som har svært ved at transportere sig til regionens
blodprøvecenter at få taget blodprøve i eget hjem, på plejecentrene eller bostederne.
Det er en ordning som borgerne, praktiserende læger og det sundhedsfaglige personale har
været meget tilfreds med.
Det er som hovedregel planlagte blodprøver og EKG, men akutte prøver kan tages i begrænset
omfang, dersom det kan forebygge en indlæggelse.
I region Sjælland har de 17 kommuner haft mange forskellige aftaler med regionen omkring
mobilblodprøvetagning og herunder forskellige finansieringsmodeller. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på en fællesmodel for alle 17 kommuner. Denne model vil fremlagt
i Kommunalt Sundhedsforum den 14. august og efterfølgende blive behandlet i det regionale
udvalg for Det nære Sundhedsvæsen den 2. september, derefter godkendt i regionsrådet til
november. Efterfølgende skal der udarbejdes konkrete lokale aftaler om modellens udmøntning
mellem sygehusene og de enkelte kommuner. Derfor vil den nye fællesmodel tidligst kunne
implementeres fra primo 2021. Den model som Kalundborg kommune har med regionen forventes at indgå i den nye fællesmodel.
Der er behov for en forlængelse af den nuværende samarbejdsaftale med Klinisk biokemisk afdeling på Kalundborg Sundheds – og Akuthus, hvis der skal sikres fortsat mobilblodprøvetagning i Kalundborg kommune indtil den nye fællesmodel træder i kraft.
I den nye aftale vil der indtænkes mulighed for yderligere lokale blodprøvetagningssteder, som
f.eks. Vesterlunden.
Når den nye fællesmodel træder i kraft, vil den nuværende blodprøveordning blive opsagt med
passende varsel.
Økonomiske konsekvenser
Den årlig udgift i
2021: 417.932 kr.

2022: 423.436 kr.
Økonomien er angivet med udgangspunkt i den nuværende aftale. I hvilket omfang en ny aftale vil påvirke dette afhænger af resultatet af de drøftelser, som skal foregå på regionalt niveau.
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020:
Indstillingen godkendt.

