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Capio VC fortsätter med provtagning för fullt, nästa 50 % ä positiva. Annars är det bra.
Partille VC har trappat upp provtagning av covid 19, lägre procent sen förra veckan.
Några av personal har även provtagits för antikroppar.
Furulunds VC testar för fullt, flera positiva. Det varierar procent mässigt.
Media part VC provtagning är igång.
Sävedalens VC fortsätter med provtagning, lugnt annars med personal.
David Gembäck- det är stabilt, inte så stora förändringar sen sist. Mölndal-ortopeden
och Sahlgrenska har det tuffare.
Lena E - ingen ny information förutom den nya rutinen screening och smittspårning
Anna Hallin MAS – utbildar nya covid ombud inom äldreomsorgen. Sammanlagt 29
personal utbildas. MAS tar upp även vilka remisser kommer till hemsjukvården. Att det
ska vara befogade remisser och inga remisser för att skrivas in för dosettdelning utan
det får beställas akut apodoser i de fallen från ansvarig läkare/VC.
Daniel Pus – på Kullegården ÄBO en till brukare som har friskförklaras. Förväntas att
alla ska vara friska nästa vecka. Annars det är bra.
Taija Holberg – det är bra inom FS. Inga smittade hos brukare.
Hemsjukvården – flera av personal sjuka och testas, en del är positiva. En tuff sommar
med väldigt låg bemanning.

Nya rutinen Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala
korttidsboenden och särskilda boenden för äldre.

Diskussion om hur VC tänker. Vi följer rutinen och utvärderar. Korttidsenheten har ett
bekymmer med växelvårdsbrukare som är hemma en vecka och en vecka på korttiden.
Detta gör att det är svårt att smittspåra. Smittspårning landar ansvaret på VC. Beslutat att
kontaktvägen till VC går via VIP-numret. Alla följer rutinen, och den ska vara känd för alla
verksamheter. Diskussion fortsätter nästa vecka på NOSAM möte.
Mötet avslutas
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