Minnesanteckningar NOSAM, covid-19 avstämning
Datum: 2021-01-05

Närvarande:
Förhindrade:
Tid:

Veronica Strömsten PK, FS. Anna Rindeskär Capio, Anna Hallin PK MAS,
Anne Devall Granelli Partille vårdcentral, Eva Maria Waldenberg Medipart,
Catharina Johansson PK BoH, Dawid Gembäck SU, Rickard Oscarsson
Furulunds vc, Helen Ström PK BoH, Inger Apelskog H Sävedalens vc, Carina
Eriksson Ec PK,
Ardita Dreshaj PK BoH, Lena Ekeroth processledare.
13.00-14.00

Mötespunkter

1. Rickard informerar om att det är 543 personer inlagda i VGR.
2. Lägesanalys. Väldigt ansträngt läge på Furulunds äldreboende, 15 positiva i covid och 10
misstänkta. Många i personalgruppen sjuka vilket gör det svårt resursmässigt att arbeta med
karantän och zoner. Veronica har beodrat in och omfördelat vissa resurser.
På Kullagården och Jonsered är i dagsläget ingen smitta konstaterad.
Inom hemtjänsten och korttids är det två brukare med konstaterad smitta, dvs totalt fyra
personer. Inom Fs är det två brukare konstaterade med covid.
Anna Hallin förmedlar att det finns ett stort behov av mer läkartid på Furulund för att
framförallt göra bedömningar och möta upp anhöriga. Dawid meddelar att den kommer extra
läkarresurs till Furulund på torsdag och fredag denna veckan.
3. Vaccination. I stort sett alla boende på Kullagården och Jonsered har fått första omgången av
Covid vaccination.
4. Hemställan om besöksförbud är kommunicerad med Länsstyrelsen. Denna har gått vidare till
Folkhälsomyndigheten och beslut väntas under måndagen 18/1.
5. Vaccinationer, Covid. Diskussion om hur vi skall lösa organisationen kring vaccination av de
med hemtjänst samt sammanboende. Överens om att de som själva kan besöka vårdcentral där
de är listade skall göra det. Oenighet om hur övriga hembesök skall lösas, extramöte på fredag
8/1 om detta. Förslag från kommunen att dela upp det områdesvis. Vårdcentralerna upprepar
att det är av stor vikt att de så snart som möjligt får uppgift om hur många det rör sig om som
inte kan ta sig till vc. Sammanställning skall göras av kommunen med hjälp av en
inventeringsblankett av vaccination.
6. Diskussion om att eventuellt använda trygghetsboendena som samlingspunkt för vaccinationer
av t ex personer med hemtjänst och dess sammanboende. Inget beslut taget i frågan.

Kommande möte: Extra möte 8/1.

Vid anteckningarna:
Petra Runevik
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