Minnesanteckningar NOSAM XXX
Datum: 2020-09-15

Närvarande:

Förhindrade:



Närvarande: Helen Ström PK, Daniel Pus PK, Anna HallinPK ,
Catharina Johansson (ordf) PK, David Gembäck SU, Lena Ekeroth
Närvårdsamverkan, Anna Rindeskär Capio, Anna Devall Granelli
Närhälsan, Rikard Oscarsson Närhälsan, Susanne VallgrenPK (sekr)

Inger Apelskog Hulpers, Bijan Sahebi Medipart

Tid:

Mötespunkter


Antikroppstester – Ska provning för anställda inom Hälso- och sjukvård ske i lokaler
inom kommunen? Hur många rör det sig om? 80% av all personal tror vi kommer testa
sig. Det är 80 (ssk+rehab) +100(kullegården) +50 (?) +100 (hemtjänsten) +40
(Jonsered) + 190 (FS)



Är det lämpligt att finna lokaler i närheten av personalen? Daniel delger att det ska
kunna vara möjligt. VC åker till utsatt lokal med ssk för provtagning. Det finns
begränsningar i provtagning pga att vårdcentralerna är tilldelade kvoter för att labben
ska hinna hantera.



Vilka tester är det som ska tas? Direkttest eller vanliga? Frågan får lösas av VC.



Samverkansansvarig vårdcentral tar på SÄBO. Om man som personal inte hinner prova
sig inom denna tid så kan man gå till respektive vårdcentral. Hälso- och
sjukvårdspersonal prioriteras innan allmänhet även om man går till VC.



Bokningsschema? Personnummer skrivs på plats på tom etikett, på detta sätt kan vi ha
ett slags drop-in. Enligt rutin ska vc ha ansvar för att det inte ska vara risk för smitta.
En nummerlappsrulle hängs ut och är det slut på lapparna så finns inte fler tider den
dagen. Rullvagn, stol o bord att lägga upp armen på, är det som behövs.



*Sävedalens hemtjänst Anna R. (Kontakt tas)



*Furulunds SÄBO provtas i lokal på Furulundshemmet + hemtjänst ÖjersjöUFurulund:
Rikard önskar att personal kommer till VC



*Kullegården Inger (Kontakt tas)



*Jonseredsgården Anne (kontakt tas)
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*Anställda på Forellen (rehab, ssk, korttids, hemtjänst) VC återkommer om vilka VC
som ska ta prover.



OBS, antikroppsprovtagning kan komma att ställas in med kort varsel då den
aktiviteten är lågprioriterad.



Avstämning på fredag igen. Catharina skickar inbjudan.



Lena har ingen ny information från LGS eller VVG.



Rutin om screening – är det något som behöver lyftas? David undrar; Gbg kräver ett
ska svar från screeningen, men i Partille är det inte så. Om en patient screenas + men
har inga symptom så tar Partille emot patienten ändå. (men viktigt att veta) Om svaret
kommer i SAMSA så meddelar vi vidare.



Anna Hallin: Influensavaccinering – uppdaterade Generella direktiv. Inger och Anna har
tittat på detta tillsammans. En läkare från varje VC ska skriva på direktiven. Anna vill
ha in tydliga synpunkter från alla VC.



I år är vaccinet gratis. Är det rimligt att ssk hämtar vaccinet på VC? Det är positivt för
VC, men ordentliga underlag krävs. Ssk hämtar alla sina doser på en VC oavsett vilken
VC patienten är listad på. Samla vaccinationsblanketterna på patienterna man givit
vaccinet, lämna det till VC till för att kunna journalföras på VC. Batchnummer ska med!



Influensavaccin är även gratis för våra medarbetare. Hur organiserar vi det? Kan vi
samarbeta kring det?



När distriktsköterskor ordinerar vaccin själva, ska det in i era journaler då? VC
återkommer i frågan. Kan idag inte se att det ska in i systemet.



Förstärkt vaccin till äldre? Det finns endast ett vaccin upphandlat. VGR har inte köpt in
det förstärkta, uppger David.



Antal personer som vaccinerar – kan ssk vaccinera varandra? Ja.



Kallelse kommer till kommande ”Stor”- NOSAM 23/9.

Kommande möte:
Fredag 13.00

Vid anteckningarna:
Susanne
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