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Mötespunkter


Fortsatt dialog utifrån situationen med Covid-19, laget runt

Minnesanteckningar ska skickas till Lena Ekoroth som ser till att de läggs ut på hemsidan. Lena
lägger själv till den information hon delger på mötet från LGS och VVG.
Ny tf MAS - informerar om att det är en ny rutin på gång kring provtagning och karantän för
dem som nu flyttar in på särskilt boende i kommunen. Rutinen är under upparbetning och de
närvarande vårdcentralerna ger klartecken till att provta innan inflyttning sker till särskild
boende.
Beställningar till Socialstyrelsen ska skickas in på måndagar för att säkra leverans under
veckan.
Hemsjukvården - har flera medarbetare som är hemma med milda sjukdomssymptom och man
har börjat testa personalen för att kunna få klartecken till att återgå till arbetet.
Allmän information - kommunen planerar för en provtagning via Drive-In på ett bestämt ställe
så att medarbetare, och på sikt medarbetare inom de privata utförarna kan komma och ta prov,
detta för att kunna återgå till arbetet.
Närhälsan Partille – Det är lite mer stabilt personalmässigt och att de är sambands vårdcentral
upplever de fungerar väl. Ska starta upp med provtagning av sina medarbetare.
Capio – Har också börjat provta medarbetare med milda symptom. Capio har sedan förra
veckan fått flera fax med provtagningslappar, ej remiss, från tex. hematologen och urologen
angående provtagning som de förväntas göra genom hembesök. Detta är provtagning som
vanligtvis utförs på SU´s mottagningar. Capio uttrycker att det kan bli en prioriteringsfråga om
de ska kunna göra detta extra uppdrag, när personalresurserna är begränsade. Övriga
vårdcentraler har fått några sådana här önskemål och de önskar gemensamt skicka med frågan
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för fortsatt hantering med Lena Ekeroth som tar det i samverkansorganisationen. Det har inte
förts någon känd diskussion mellan SU och ledning för vårdcentralerna för detta arbetssätt.
Närhälsan Furulund – har fått några förfrågningar från patienter där deras arbetsgivare begärt
att de ska få ta antikroppstest och få ett intyg för att kunna återgå i tjänst. Närhälsan har fått
signaler om att medarbetare inom SU och 1177 hänvisat till vårdcentralerna för den här typen
av provtagning. Det finns ingen fastställd rutin och det saknas ännu validerad metod för att ta
antikroppstest och Lena Ekeroth tar med sig även den här frågan till
samverkansorganisationen.
Capio – återkoppling från tidigare möte ang. diskussion om att ambulansen vid några tillfällen
begärt remiss från läkare för att ta med sig någon i ambulansen från särskilt boende. Har pratat
med ansvarig på ambulansen i annan fråga och den personen kände inte igen något nytt
samverkat krav på remiss i de här situationerna.
Sävedalens vårdcentral - Har också börjat provta medarbetare med milda symptom.
Catharina J – avdelningschef Bistånd och hälsa rapporterar gällande:
Funktionsstöd: Ett boende har flera med misstänkta symptom. Det finns förslag på att stänga
delar av daglig verksamhet fram till semestern.
Äldreomsorg: Det är på vissa områden stor frånvaro bland medarbetarna. Ett boende har flera
med misstänkta symptom. Det planeras för ett Covid-team inom hemtjänsten.
Korttidsenheten: Har några fall av konstaterad smitta.
Biståndsenheten – till följd av att många är hemma med lindriga symptom har man den här
veckan börjat ha planeringsmöte via SAMSA hemifrån, vilket fungerat väl.
Lena Ekeroth informerar från VVG och LGS:
Ann Söderström, VGR: Klarat detta bra tillsammans kommun och region
Vårdhygien erbjuder webbinarium till legitimerad personal i kommuner den 18/5 alt. 26/5 kl
13.30-14.30.
Vårdhygien, VGR och kommuner fördjupad dialog om skyddsutrustning/smittskydd för
gemensam bild och kommunikation. Viktigaste budskapet är:


Följa hygienrutiner



Stanna hemma om man är sjuk



Att arbetsledning och chefer uppmanar anställda att följa riktlinjer

Nytt kunskapsunderlag från FHM där man lyfter fram att frisk personal utan symptom kan
använda skyddsmaterial i syfte att skydda de boende.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/374af5c7b8294ed8ad5348eefc717f09/
atgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-patienter-brukare.pdf
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Egentester av kommunal personal med lindriga symptom för att kunna återgå till arbete:
samtliga kommuner och stadsdelar nu igång
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/egentest-for-medarbetare-som-utfor-kommunalvard--och-omsorg-samt-socialtjanst/

Kommande möte: 2020-05-15
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