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Man ser hög smittspridning i verksamheterna.
Fortsatt brist på vaccin mot säsongsinfluensan, vaccination av riskgruppspatienter pågår.
Beredskapsjouren inom psykisk ohälsa har mycket att göra.
Egentester personal fortsätter under våren.
Under julhelgen från 21/12 kommer nytt labb i Danmark anlitas för Covid-tester, vägledning
till vårdcentralerna kommer.
VVG kommer ha veckovisa möten under våren.
200 analysmaskiner för snabbtester kommer fördelas i regionen. Kommer ta 12 minuter att
få provsvar.
Rutiner för smittspårning gällande samordningsansvarig vårdcentral och hemtjänst är oklara,
man tolkar olika. Lokala rutiner förekommer, det viktigaste är att det fungerar

Läget på SU
Det är trångt på såväl covid- och icke-covid-vårdplatser. Mobila teamet har begränsad kapacitet pga.
sjukskrivningar denna veckan.

Provtagning
Hur blir det med egentester för kommunens personal under helgerna? Vårdcentralerna pratar ihop
sig och ska tydliggöra när vilken vårdcentral är öppen. Personal ska kunna testa sig även röda dagar.
Provtransport kommer gå 25/12 och 1/1, turlista kommer, oklart vilken tid. Vid behov av utökade
transporter kontaktas Regionservice.
Vårdcentralerna får ha uppehåll i provtagning max 2 dagar. Alla vårdcentraler ska kontinuerligt
bevaka de prover de själva tagit. Görs från jourcentral.
Just nu är det långa väntetider på provsvar.
Enligt kommunens MAS är nya riktlinjer från smittskydd på gång. Undantag från PCR-prov efter
positivt antikroppstest föreslås inte längre gälla 6 månader från positivt antikroppstest utan 6
månader från insjuknandet. Det kan bli så att man ska PCR-testa sig även om man har antikroppar.
Ny smittspårningsrutin ska tas fram.

Smittspårning
Vad gäller för smittspårning och bevakning av provsvar för kommunens del under julhelgerna?
Hemsjukvården undrar om man kan låta bli att smittspåra under de röda dagarna.

Sävedalens vårdcentral har skickat ut vilken läkare som ska kontaktas vid ev. positiva provsvar hos
patienter inskrivna i HSV under röda dagar. Smittspårningsenheten kommer användas.
Närhälsan: alla provtagna innan röda dagar kommer ansvarig vårdcentral smittspåra, jourcentralerna
provtar röda dagar och de kommer ansvara för smittspårning för de provtagna dessa dagar. De som
smittspårar för vårdcentralerna kommer sitta på jourcentralerna. Viktigt att kommunen meddelar
sina kontaktuppgifter. Prover tagna innan de röda dagarna kommer resultera i provsvar på röd dag.
Jourcentralerna ansvarar för smittspårning och får kontakta enhetschefer inom respektive avdelning
och ssk inom HSV.
Capio menar att smittspårning måste göras under julen annars är det ingen ide att provta.
Vårdcentralerna ansvarar för att utföra smittspårning under hela helgerna och Smittskyddslagen
säger att smittspårning ska påbörjas inom 2 dygn. Alla prover som tas ska svaras ut. Capio Sävedalen
kommer erbjuda provtagning 26/12 och 2/1 samarbete med Capio Gårda, endast
webbtidsbokningar. Oklart vad som gäller för kommunens patienter men arbete pågår.
Hemsjukvården lyfter att det tar lång tid att få tag i jourläkare även i dagsläget. Hur kommer
tillgängligheten vara på jourcentralen? Representanter från vårdcentralerna uppger att det är oklart
just nu.
Det finns telefonnummer att ringa när det gäller smittspårning, de som saknas ska kompletteras.
Smittspårning ska göras enligt rutin även röda dagar. Tills nästa möte ska aktuella telefonnummer tas
fram från såväl kommun som vårdcentralerna.

Vaccinationer Covid
Kommunen funderar på hur arbetet med vaccinationer ska gå till om det kommer igång efter
helgerna. Det finns rutiner för brukarna gällande säsongsinfluensan som kan tillämpas men saknas
för personal. Finns det utrymme för personalvaccination från vårdcentralerna? Vårdcentralerna
funderar på saken och återkommer. Avdelningschef äldreomsorgen önskar att vaccinationer kan ske
på arbetsplatserna. Behov av ett smidigt upplägg från kommunens sida.
Kan kommunen hitta lämplig lokal med separata in- och utgångar kan vårdcentralerna troligtvis
hjälpa till med vaccinationer av större grupper. Vi tar hem frågan och återkommer till den på nästa
möte.

