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Doser över i den pågående vaccinationsfasen
Catharina meddelar framförallt Rickard på Furulunds VC, att Veronica kommer ta kontakt angående
samarbete och eventuell vaccinering i den dagliga verksamheten om det skulle visa sig att det blir
doser över i den pågående vaccineringsfasen. Övriga VC är välkomna att höra av sig till Veronica om
man ser liknande möjligheter att ge överblivna doser till LSS.
Samordnande vårdcentral
Anne berättar i egenskap av samordnande vårdcentral för vaccinleverans ,att leverans inte skett
varje vecka och att det hela känns lite ovisst när man inte vet.
Lägesrapport
Catharina berättade att det varit lugnt i påskhelgen helgen; inga nya fall av Covid, inga
smittspårningar. Det var tillfredställande information och mötet var eniga i att detta kan vara en
effekt av att vaccineringen kommit igång.
Samtliga vårdcentraler vaccinerar nu de som är mellan 75-79 år, Capio VC till och med de som är
något yngre än så.
Ardita på HSV meddelar att om de får överblivna doser så kontaktas samtliga vårdcentraler via mejl
med frågan om vi har behov av doser.
Mötet diskuterade vikten av att verkligen ha koll på alla vaccindoser som levererats, extra doser som
tilldelats och så vidare för att vet inför dos 2.
Ett tips från Mia som mötet anammade var det att i kontakt med vaccinationssamordnare (Marlene
Nilsson var ett namn) då det handlar om man är behov av slattar vaccin också lägger ett CC till Anne
som är samordnande vårdcentral för vaccin. På så sätt är förhoppningen att vi lättare får en överblick
över vaccindos läget.
Vaccinering av personer som enbart har HT
Anna Hallin har fått frågan hur det ser ut i Partille kommun avseende vaccinering av de med enbart
HT. Vi kan konstatera att de allra flesta fått dos 1 men att det varierar lite i området angående dos 2.
Smittspridning i Partille
Vi märker att positiva PCR svar har blivit färre i Partille den senaste tiden och Rickard berättade att
det skiljer sig från Göteborg som fortfarande har ca 30 % positiva svar. Vi får glädjas åt nedgången i
Partille och hoppas den håller i sig.
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