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Spørgsmål: 

Mit spørgsmål drejer sig om det forhold, at Vejle Sygehus nu i to omgange har været i 

centrum for smitten med Covid-19. Første gang var ved epidemiens start, hvor en læge på 

hospitalet kom hjem fra en ferie i et kendt risikoområde og smittede en snes kolleger og 

patienter (i øvrigt iflg, VAF første registrerede smittetilfælde i Vejle). Og nu, hvor epidemien 

ellers så ud til at aftage, rammes så igen en snes ansatte og patienter på et bestemt 

hospitalsafsnit. Mine spørgsmål: Har hospitalet i denne anledning taget initiativer, der rækker 

ud over ledelsens beklagelse (og måske stop for flere indkaldelser)? Vil hospitalet 

kommunikere disse initiativer til borgerne i Vejle, da disse dels er kommet til at frygte enhver 

kontakt med hospitalet, og dels må undre sig over, at Vejles placering på det landsdækkende 

smittekort bestemmes af smitten på Vejle Hospital? Har hospitalet overvejet at 

begrænse/stoppe pårørendes adgang til hospitalet, så denne smittekilde elimineres?  

 

Svar: 

Alle sygehuse i Region Syddanmark gør en stor indsats for at undgå smitte på sygehusene 

med henblik på at sikre, at patienter og personale kan føle sig trygge ved at komme på 

sygehuset: 

 Der er besøgsforbud for pårørende på alle sygehuse. Kun i helt særlige situationer må 

pårørende komme med på sygehuset. Det kan være i forbindelse med kritisk syge eller 

døende patienter eller forældre til et mindreårigt barn. 

 Alle patienter kontaktes forud for fremmøde på sygehuset med besked om, at de ikke 

må møde frem på sygehuset uden forudgående kontakt til sygehuset, hvis de har 

symptomer, der kan være tegn på COVID-19. Også i brevene er det anført, at der ikke 

må komme pårørende med ind på sygehuset. 

 Personalet på sygehusene anvender værnemidler efter sundhedsstyrelsens forskrifter 

 Der er stort fokus på høj rengøringsstandard og håndhygiejne  

 Patienter, der skal indlægges mere end 24 timer, eller som skal have udført procedurer, 

der giver risiko for smitte fra luftvejene, bliver testet inden for 48 timer før fremmøde 

på sygehuset.  

 Personalet tilbydes løbende test for coronavirus. 

 

Udbrud på Vejle Sygehus 

På trods af alle ovenstående initiativer blev smitteudbruddet i Vejle opdaget hos to patienter, 

der var indlagt på Urinvejskirurgisk Afdeling. Patienterne var forud for indlæggelsen blevet 

testet i overensstemmelse med retningslinjerne, og testen havde ikke vist tegn på coronavirus. 

Personalet har derfor ikke anvendt ekstraordinære værnemidler ved pleje og behandling af 

patienterne.  



Når der konstateres smitteudbrud på sygehuset, iværksættes smitteopsporing. Det betyder 

bl.a., at alle 120 patienter, der har været på afdelingen d. 3.-12. er blevet tilbudt at blive 

testet for coronavirus.  I alt er 7 patienter og 15 medarbejdere på sygehuset konstateret 

smittet.  

Afdelingen har været nedlukket frem til 20. maj med henblik på særrengøring. 

Der har været nedsat en task force på Vejle Sygehus, som har gennemgået hele forløbet. Alle 

retningslinjer og hygiejneforskrifter har været fulgt.  

Alligevel vil der kunne ske smitte på sygehusene, når der åbnes for, at flere patienter kommer 

ind på sygehusene.  

Region Syddanmark har derfor som følge af sagen valgt at indføre yderligere tiltag:  

 At visse patientgrupper skal testes oftere. En lang række sygdomme kan medføre feber 

og dermed dække over en eventuel sent udviklet COVID-19. Ved at teste dem oftere, 

kan sygehusene fange eventuelle COVID-19-patienter hurtigt og isolere dem fra andre 

patienter. 

 At medarbejdernes brug af værnemidler skal tage udgangspunkt i et 

forsigtighedsprincip. Medarbejdere skal være mere opmærksomme på at bruge 

værnemidler – også ved patienter uden symptomer på COVID-19. 

 At særligt udsatte patienter kan kontakte deres respektive afdelinger, hvis de ønsker en 

dialog om, hvorvidt en ikke-vigtig operation og behandling kan og bør udskydes. 

 

 


