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Mötespunkter
Fortsatt dialog utifrån situationen med Covid-19
 Smittläget i kommunen
Det är i dagsläget 14 personer med konstaterad smitta på äldreboendet Furulund och
Grenvägen/Trädgården, fördelat på fyra enheter. Det var mycket uppskattat att MÖT kom och
hjälpte till med läkarresurser under två dagar i förra veckan och en ny förfrågan har gått till
David Gembäck kom det är möjligt att MÖT kommer även någon dag den här veckan. Det finns
behov av mycket anhörigkontakter och uppföljning av ordinationer.
Provtagning pågår på Kullegården. Det finns några personer med konstaterad smitta inom
ordinärt boende och inom avdelning Funktionsstöd finns en person med konstaterad smitta
bland brukarna.
Från imorgon har kommunen fått godkänt att besöksförbud införs på SÄBO. Det har kommit
förfrågan från någon anhörig kring att ta med sig sin närstående hem på besök och det kan inte
kommunen hindra men en riskbedömning kommer i de fallen tas fram för bedömning om ev.
isolering efter hemgång till boendet.
 Vaccination
Catharina J – avdelningschef Bistånd och hälsa informerar om att hon sedan föregående möte
har skickat ut ett förslag på fördelning av område för samverkan mellan vårdcentralerna och
de olika hemtjänstområdena gällande vaccination av personer med mer än 2 besök för
omsorgsinsats per vecka från hemtjänsten. Respektive vårdcentral och enhetschef för
hemtjänst tar kontakt med varandra för att planera vaccinationen mer i detalj, bland annat
kring hur och när hälsodeklarationerna lämnas ut, lämplig lokal mm.
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Det är fortsatt inte klart när vaccinationsdoserna kan levereras och utifrån kommunens
erfarenhet av leveranserna så kommer de med kort varsel utan att klockslag är fastställt, den
som är kontaktperson behöver vara tillgänglig på telefon.
Den riktlinje som gått ut i mail idag från Catharina från regional samverkan kring upplägg av
vaccinationerna för den här målgruppen så skiljer sig den planen från det upplägg som
planerats på NOSAM. Deltagande parter är överens om att vi fortsätter som planerat utan att
ändra upplägg.
Det kommer upp att det behöver finnas ett nytaget PK prov för dem som har blodförtunnande
mediciner.
 Övriga frågor
Det har gjorts en Lex Maria utifrån smittspridningen på äldreboendet Furulund och
Grenvägen/Trädgården. Som en del i den utredningen så kommer även en avvikelse i
samverkan att upprättas för att få en helhet kring läkarmedverkan och samverkan mellan
kommun och vårdcentral. Rickard Oscarsson, Närhälsan, framför att det är bra att man tittar på
en helhet i den här situationen.
Kommunen har fört frågan till VVG om det är möjligt att starta upp med snabbtester av
personal.
Anna Rindeskär – Capio, framför att de har fått en Antigenmaskin där de får provsvar på 14
minuter. Erbjuder att hjälpa till att testa kommunens personal om de kan ta sig till Capios
vårdcentral. Kommunen tar med sig frågan.
Kommande möte: 2021-01-19

Vid anteckningarna: Helen Ström, Partille kommun
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