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1. Monika Bondesson, ordförande håller i mötet.
Avstämning nuläge Covid-19 i SAMLA
2. VVG Covid-19 rapport från 14 april som sammanfattas av Monika Bondesson
Den 13 april fanns det totalt 391 inneliggande patienter med positiv covid-19,
varav 61 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
Fortsatt allvarligt läge i VGR. Siffrorna går ner för Gbg, S. Älvsborg ökar mycket och
även de övriga två områdena ökar.
1–2 v framåt ser vi sannolikt ett fortsatt högt inflöde av patienter till sjukvården,
sen borde det bli en nedgång. Beror på vaccinationseffekt samt att vi är på väg in i
sommaren.
3. Lägesrapport Covid-19
Alingsås lasarettet
o 9 positiva patienter, varav 2 på IVA (uppdaterat efter mötet)
o Ansträngt bemanningsmässigt på IVA
Alingsås kommun
o Lugnt läge och inga smittade i nuläget bland brukare
o Smittspårningarna har minskat
o Många vaccinerade inom verksamheterna nu
Lerums kommun
o Märker av vaccinationseffekten, flyter på bra
o Smittade i stödboendeverksamhet. Dessa personer kommer att bli erbjudna
vaccin i Fas 3
Regionhälsan
Ingen närvarande på mötet idag

VC privat
o Ansträngt läge på VC
o Lite tillströmning av vaccin
o Mycket smitta i samhället, runt 40–50 % mest i åldersgrupp
barn/unga/vuxna/äldre
o Många frågor kring vilket vaccin det är och en del tackar nej till Astras
vaccin
Närhälsan
o Ansträngt läge då leveranserna av vaccinet inte är oviss
o Många telefonsamtal/dag från patienter
o Svårt planera sommaren då det kommer att bli fas 4 som då är aktuellt
Rehab
o Lugnt läge
Habiliteringen
Ingen närvarande på mötet idag
BUP
o Lugnt läge på BUP
o Högt tryck på SÄS eftersom BUP bemannar upp där

Övriga frågor/information
Inga övriga frågor
Länkar
Vårdriktlinjerna - Smittskyddets hemsida.
Folkhälsomyndigheten – FHM - Hemsida
Läget utveckling vaccinering går att läsa på www.vårdgivarwebben.se
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