Minnesanteckningar Covid-NOSAM 2021-03-09
Närvarande: Catharina Johansson, Anna Hallin, Lena Ekeroth, Daniel Pus, Petra Runevik, Eva-Maria
Waldenberg, Veronica Strömsten, Inger Apelskog Hülpers, Anna Rindeskär, Per Sjöhav, Helen Ström,
Ardita Dreshaj, Anna Ylmén och Anne Granelli.
Lägesuppdatering vaccinationer
Sävedalen: Dos 1 62st och Dos 2: ingen
Capio: Dos 1: 221st och Dos : 50
Partille: Dos1 80 Dos 2 40 nu på torsdag (resten nästa torsdag)
Medipart: Dos 1 40-45st
Furulund: Dos 1 75st (65 st kvar)
Svårighet att med säkerhet veta antalet framöver då det kommer nya till boenden/med hemtjänst
och vi inte har fått exakt antal från privata boenden/hemtjänst.
Antigentest
Ansvar för antigentest: Läkarna pratar ihop sig om vad som blir bäst utifrån ansvar och återkopplar
nästa v
Daniel: Rutin medarbetare som exponerats d1,3,5.
Hushållskontakt vid konstaterad hemma minst 7d
Catharina skickar mailet kommunen fick
Tar upp det igen nästa vecka.

LSS samordning
Svårplanerat utifrån att leveranserna är osäkra. VC får information på fredagar om antal doser och
vilket vaccin som levereras kommande vecka (tisdag är leveransdag för alla).
Uppskattningsvis rör det sig om 300-400st med LSS/assistans.
Plan: Vaccinera på Partille Arena i 3 tim pass ett antal tillfällen (kommunen hjälper brukarna dit och
VC vaccinerar)
VC: Öronmärk vaccin med Pfizer/AZ som håller längre och boka upp tider utifrån leverans.
Återkoppla till nästa möte:
Antal LSS varje VC kan vaccinera/3-tim period under onsdag- och torsdag eftermidddagar
Vilken framförhållning kräver arenan/går den att boka ons och to em ?
Hur förmedla hälsodeklarationen till brukarna i förväg?
Övrigt
Anna Hallin, MAS informerar om Digital signering som nu håller på att införas i kommunen, det heter
ALFA. Omvårdnadspersonalen kommer alltså signera givna doser digitalt i en app. Viktigt att
insulinordinationerna är uppdaterade och kontinuerligt uppdateras i apodosen eftersom ALFA
migrerar ordinationerna från E-hälsomyndigheten.
Medskick till läkare gällande delegeringar att insulinordinationerna måste vara uppdaterade i
APODOS, det är alltså ordinationsunderlaget.

