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anteckningar 

Dialogträff södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 
och äldre den 17 november 2020 

Plats: Skype/digitalt 

Tid: Kl. 10:30-12:00 

Närvarande södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Cecilia Andersson (C) ordförande 
Bente Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Christina Klaar, nämndsamordnare 

Närvarande representanter pensionärsorganisationer  
Ulla Wahlin, SPF seniorerna 
Lennart Gabre, RPG, Riksorganisationen pensionärsgemenskap 

Övriga 
Per Svensson, Herkules vårdcentral, Praktikertjänst 11.15-11.40 

Cecilia Andersson, ordförande hälsar välkomna.  

Från förra dialogen den 18 augusti 
Kort genomgång av anteckningarna som skickats ut till samtliga. 
 
Information från höstdialogerna med kommunerna 
Fokus på covid-situationen. Samverkan fungerat bra mellan kommun och region. 
Oroliga för hälsoläget för både äldre och även gymnasieeleverna. Många 
ensamma personer bland de äldre som inte har några kontakter varken privat eller 
med vården. 
Borås kommunrapport om 70+. Stor skillnad om du bor i eget hus med tillgång 
till trädgård eller i ett större hyreshus med rädsla för att gå ut via trappuppgången. 
 
Möjlighet för kommunerna att justera i verksamhetsplanerna för folkhälsa. 
Regionen beställde hem skyddsmaterial för att bistå kommunerna. Nu i höst finns 
det både kunskap från i våras vilket ger en mycket stabilare situation än tidigt i 
våras. 
 
Ordförande och vice deltog i ett folkhälsoseminarium. Föreläsare lyfte där bland 
annat att risken för ångest och depression kan öka på grund av pandemin. 
 
Hur påverkas olika verksamheter av covid-19 
Det finns nu listor med kompetensen hos personal, enklare att göra korta 
omplaceringar beroende på behov. 
Habilitering & hälsa märker minskat antal sökningar. 
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Barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagningar har arbetat på 
förlossningsavdelningar när det varit mer akut. 
 
Politiska möten sker digitalt. 
 
Dagsläget över covid-19-spridningen 
PCR-provtagning går före antikropptesterna. Smittspridningen ökar.  
Snabbtester finns men används restriktiv och nyttjas ännu endast för patienter som 
kommer till vårdinrättningar med symptom.  
Förra veckan var kapaciteten för laboratorierna nådd. Därför är ökad 
labbkapacitet upphandlad. I slutet av oktober gick kurvan upp avsevärt för 
inneliggande patienter med covid-19. Den 16 november hade SÄS 33 personer 
med covid-19 inneliggande varav 4 på IVA.  
 
Primärvården, covidsituationen, provtagningar av densamma och årets 
influensavaccinering 
Per Svensson från Herkules vårdcentral, Praktikertjänst deltar. Bra samarbete 
mellan Närhälsan och de privata vårdcentralerna.  
Att ordna en snabb och bra lösning för provtagning gick smidigt. En mottagning i 
Knalleland kom upp på några dagar i våras. Borås stad också med. Det började 
med tältmottagning men såg ett långsiktigt behov och letade därför samtidigt efter 
lokal inför hösten. Nu finns lokaler på Herrljungagatan i Borås. Det används till 
provtagning av PCR, antikropp och influensavaccinationer. PCR kapacitet på 400 
provtagningar om dagen. Stor efterfrågan just nu. Antikroppstestning görs också. 
För att öka vaccinationskapaciteten och inte trycka undan den vanliga vården vid 
vårdcentralen sker stor andel vaccinationer vid Knallelandsenheten. 
Knallelandsenheten är en samverkan mellan vårdcentraler Borås området.  
Efter 2 veckor är över 5000 personer vaccinerade, mycket bra utfall. Maxtiden i 
kö är 20 minuter. Första dagen vaccinerades 1200 personer, nu är det cirka 700 
personer per dag. Det är en person var 30nde sekund. De som varit inne är 
positiva. 
Väldigt många klagar på att dra ihop alla till ett ställe men det fungerar bra med 
restriktionerna. De med rollator och rullstol får gå före i kön. 
Antikropparna, samverkan, ingen brist på tider men PCR och vaccinationer 
prioriteras. Får komma oavsett var du är listad. Den som inte bor i Borås kan höra 
av sig till sin ordinarie vårdcentral. Det är åtskilda flöden för 
vaccination/antikropp och PCR.  Inga köer till PCR då det sker genom 
tidsbokning. Lokalerna mellan vaccination och provtagning är helt separerade. 
Fråga om avgiften för vaccinationen, får pensionärer betala i december när även 
de som inte tillhör riskgrupp får vaccinera sig för en kostnad? Svar är att alla 
riskgrupper får gratis vaccination även om de tar sin vaccination senare på 
säsongen. Samtliga över 65 år ingår i riskgruppen. Ingen kostnad för dessa även 
om det blir senare vaccination. Finns även andra riskgrupper, tex gravida och de 
med andra sjukdomar. 
De som kommer till sin vårdcentral på planerat besök får vaccination samtidigt, 
de behöver då inte åka extra till vårdcentralen i Knalleland. Alla inom 
hemsjukvården får sin influensavaccination av kommunala hemsjukvården. 
Samma gäller för boende på alla särskilda boenden i kommunen. 
 
 



Anteckningar dialogträff södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-11-17 3 (4) 

Frågor och övrigt 
- Hur går det med väntetiderna och vad görs för att komma tillrätta med dem 
Vårdgarantiservice, regiongemensam kö. De kan flytta väntande till annat sjukhus 
för behandling för att korta väntetiderna. De har kontakter med sjukhusen, övriga 
regioner och även privata vårdgivare med avtal. Det finns statsbidrag för att korta 
köerna, dessa ligger centralt för att nyttja kapacitet på bästa vis. Förhoppning om 
kortare väntetider. 
- Äldre och psykiatrin tillgänglighet 
SÄS har byggt upp ett äldrepsykiatrisk team, hembesök med specialistvård. 
Vänder sig till dem som är hemma med visst vårdbehov. 
- Finns det sjuksköterskor med inriktning till de äldre på vårdcentraler? Det finns 
distriktssköterskor med stor erfarenhet av äldre och kroniskt sjuka patienter. 
Kravet är distriktssköterska. Finns inget krav på specialistutbildning för just 
äldrevård. Påbyggnadsutbildning för astma och kol finns, dessa specialister finns 
på varje vårdcentral. 

Uppföljningsbilaga för vårdcentralerna. Följer flera olika krav, bland annat 
läkemedelsgenomgång för äldre. Vad som ska mätas och kontrolleras på 
vårdcentralerna. Nämnden fattar beslut om vad som ska följas upp. 

Krav och kvalitetsboken ses över. Fast vårdkontakt, att namnge läkare till sina 
patienter, ger extra ersättning till vårdcentralen. I dagsläget har 8 av 10 patienter 
vid vårdcentralerna en namngiven läkarkontakt. 
Ambulansutredning pågår, en fråga som återkommer när utredningen kommit 
längre. 

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri ses över 

Nämnden kommer ha en halvdag med tema psykiatri i november. 

Skene lasarett, vad händer. Tre operationssalar med två team är igång. 
Rekrytering till det tredje teamet pågår. Det är brist på anestesisjuksköterskor.  
Skene lasarett kommer att vara kvar men innehållet förändras precis som i hela 
vården. Skene som utbudspunkt blir kvar. Viktigt att ha operationscentrum som 
inte störs av att akuta patienter kommer in. Bättre flöde. Det finns även 
vårdplatser men det mesta är poliklinisk, dvs du kommer på morgonen och åker 
hem efter operation samma dag. Det är inte platsbrister men viss personalbrist. 
Många vårdgivare jobbar nu mer mobilt, det är fler som kan få vård i det egna 
hemmet. Läkare och sjuksköterskor kommer hem och ger vård i hemmet. Det 
innebär att färre vårdplatser behövs på sjukhusen. 
Behovet av vårdplatser är därför lägre. 
Kommunerna har inga vårdplatser på Skene. Kommunerna har inget behov av 
extra platser på Skene sjukhus då det tar hand om sina invånare på hemmaplan.  
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Cecilia och Bente fick besöka psykiatrins kvarter innan öppningen. Roligt se hur 
lokalerna ser ut och att det verkar ändamålsenligt. Nya infektion har också öppnat, 
kopplat till covid-19 bra att ha avdelningar som klarar av det. Öppnade i rätt tid. 

 

Planerar för 2021 års mötesdagar. Inbjudningar kommer. 

Maila gärna frågor om de kommer upp.  

Ordförande tackar för intresset och ser fram emot att ses igen oavsett om det blir 
digitalt eller kanske fysiskt i början på nästa år. 
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