Minnesanteckningar Covid-NOSAM 2021-01-19
Närvarande: David Gembäck, Catharina Johansson, Anna Hallin, Per Sjöhav, Lena Ekeroth, Helen
Ström, Daniel Pus, Petra Runevik, Eva-Maria Waldenberg, Veronica Strömsten, Inger Apelskog
Hülpers, Anne Granelli, Ardita Dreshaj, Anna Rindeskär, Anna Ylmén.
Rosor till MÖT från kommunen som är mycket tacksamma över insatserna på Furulund.
Planering fortsatta möten
Möten bokade januari ut, hur länge ska de fortsätta? Önskemål om februari och mars också.
Rapport från SU
Vårdplatsläget är fortsatt ansträngt men stabilt. Det finns Covid-platser för att klara Covid-vården
men läget för vårdplatser för icke-covid-smittande är ansträngt. IVA har ett något minskat antal
inlagda, 46–47 förra veckan och nu runt 40 inlagda. David visar kurvor över antal inneliggande
patienter, platåfas just nu som svänger lite. Befarar ökning inom 3 veckor baserat på att virusnivåer i
avloppsvattnet är högre än någonsin men det är svårt att förutsäga. De fortsätter planera Covidvården för att kunna möta ett ökat behov. Östra tar i dagsläget bara emot ambulanser med misstänkt
smittade och kommer göra så under februari och mars.
Lägesuppdatering vaccinationer
 Capio kommer vaccinera på Brattåskärr i morgon onsdag och på torsdag. Sista hembesöken
för vaccination görs på fredag. Några patienter kommer inte vaccineras nu pga. att de är
inlagda eller har fått vaccin för annat. Man upplever att man har haft ett välfungerande
samarbete med hemtjänsten på Brattåskärr.
 Medipart har kontakt med de privata aktörerna och har skickat ut informationsbrev. Planerar
att vaccinera på vårdcentralen vecka 4.
 Närhälsan Partille hade planerat börja vaccinera men fick inget vaccin. Planerar börja nästa
vecka förutsatt att vaccin levereras. Fråga kring brukare som bor i annan kommun men är
listade i Partille och som hört av sig och efterfrågat vaccin, hur gör andra? Det är olika rutiner
i olika kommuner. Vårdcentralerna kan inte veta om brukarna ska vaccineras om de inte får
info. Hemtjänsttagare som är berättigade ska få blankett av hemtjänsten och uppmanas att
kontakta sin vårdcentral som får lägga till dem i sina listor.
 Närhälsan Furulund har vaccinerat många hittills men ej alla. Kommer fortsätta vaccinera
denna veckan.
 Sävedalens VC ska vaccinera Björndammens hemtjänsttagare. Hade planerat vaccinationer
denna vecka men fick inte heller vaccin. Planerar för nästa vecka. Fungerar bra med
samarbete med hemtjänsten.
 Helen Ström: på FHM:s hemsida står att de med hemtjänst är i fas 1 och
biståndshandläggarna får en del frågor från brukarna. VGR har gjort en egen tolkning där de
med mycket insatser prioriteras medan de med få insatser får vänta.
 HSV: 427 vårdtagare vaccinerade i kommunen. Inne på dos 2 denna veckan. Även
medboende är vaccinerade. Några har tackat nej till vaccin.
Dialog smittspårning
Kommunen påtalar att vårdcentralerna ansvarar för smittspårning även bland medarbetare. EC
kontaktar VC för att informera om att medarbetare testat positivt och VC ska då ta över. Har ej alltid
fungerat enligt rutin. Sävedalens vårdcentral svarar att man haft situationer där det ej fungerat enligt
plan men att detta är löst.

Capio säger att det kommer in allt fler tester av personal som uppgett Capio som listad vårdcentral. I
flera fall/vecka hör ej personal som fått positiva provsvar av sig och Capio får papperssvar en vecka
senare. Det är viktigt att den enskilde som testat positivt via egentest kontaktar den vårdcentral man
har angett vid provtagning för det är den vårdcentralen som får provsvaret. Om man ej hör av sig tar
det för lång tid att komma igång med smittspårning. De som gjort egentest kontaktar sin chef som
ska kontakta samordningsansvarig vårdcentral. Vårdcentralen smittspårar privata kontakter och
måste bli kontaktade vid positivt svar. Personal ska förutom att kontakta chef även kontakta sin
vårdcentral. Det blir 2 olika parallella smittspårningar, privat smittspårning utförd av angiven
vårdcentral, jobb-relaterad smittspårning utförd av samordningsansvarig vårdcentral. Frågan
kommer tas upp på kommunens covid-möte efter dagens Covid-NOSAM. Kommunen ser behov av
att förtydliga kontaktvägar och att påminna medarbetare om vad de ska göra. Vårdcentralerna säger
att de delegerar mycket till personen själv när det gäller dem som vårdcentralen provtagit, påtalar
vikten av att den enskilde kontaktar sin chef efter provsvar.
Avdelningschef för Funktionsstöd meddelar att de har gjort en avvikelse då en brukare testade
positivt och informationen dröjde innan den kom till ssk och boendet. Det var även oklarheter kring
kontakt med vårdcentraler och det tog för lång tid för att smittspårning skulle vara aktuellt. EC inom
Funktionsstöd saknar respons från vårdcentralerna när de lämnat listor för smittspårning.
Stor-NOSAM
Daniel Pus har skickat ut kallelse till stor-NOSAM. Mötestider finns i minnesanteckningarna.
Ordförandeskap behöver tas över av vårdcentralerna. Kommunen tar sekreterarskapet. Alla inbjudna
uppmanas vidarebefordra kallelse om fler ska vara med eller kontakta Daniel för att lägga till
personer i sändlistan. Fråga om Villa Östergård ska vara med. Samverkan ska ske för den enskildes
bästa och alla har uppdrag att samverka. Alla är överens om att kalla även Villa Östergård, Daniel
bjuder in dem. Privata hemtjänstutförare bjuds inte in men ligger under kommunens ansvar. Anna
Hallin påtalar att Villa Östergård har egen MAS.
Anna Hallin skickar med till stor-NOSAM att man behöver se över hur läkarmedverkan ska se ut i
kommunen.
Äldre- NOSAM
Catharina bjuder in till möte efter årets första stor-NOSAM.

