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Mötesanteckningar efter möte 2021-10-13
Samråd smittskydd - skola
Närvarande

- Smittskydd VG: Eva Lindhusen-Lindé
- Vaccinationskansli: Kristine Christiansen Rygge
- VGR: Per Sikora
- Länsstyrelsen: Anne-Lii Kivi m.fl.
- Länets kommuner – skolcovidsamordnare m.fl.

Vaccinationskansliet
Statusrapport: Det ser ut att finnas en bra planering på gång mellan skolor och
vaccinatörer. Många skolor har skickat ut blanketterna och flera har påbörjat
vaccinationer. Finns både skolor och vaccinatörer som är ivriga, men det gäller att
hitta en tid som passar båda. Alla hinner inte bli vaccinerade innan höstlovet. De
föräldrar som trycker på är välkomna att ta med sitt barn till en valfri
vaccinationsmottagning istället, så får skolorna hålla fast vid sin planering ihop
med vaccinatörerna. Arbetet påbörjas under veckan och kommer att fortgå hela
hösten, och det är många som ska vaccineras, men allt kan inte göras på en gång.

Frågor och svar
Fråga: Kommer samtyckesblankett och hälsodeklaration att komma på andra språk
än svenska?
Svar: Samtyckesblanketten översätts till flera språk, och skickas ut senast på
fredag. Hälsodeklarationen redan också i andra språk, vi kan skicka ut om man inte
har sett den. Finns på Vårdgivarwebben.
Fråga: Vad händer med de gymnasieelever som fått första dosen av Moderna (i
skolan), då vaccinet nu är stoppat?
Svar: De som är födda 1991 eller senare och som fått en dos av Moderna ska inte
ha något alls i nuläget eller möjligen en halv längre fram. Just nu ingen dos 2. Alla
andra får Pfizer i dos 2 istället för Moderna.
Fråga: Finns det en sammanställning över vilka vårdcentraler som ansvararar för
vilken skola? Hos oss i Mölndal har det blivit lite rörigt, då flera olika vaccinatörer
kontaktar samma skola.
Svar: Vi har fått instruktioner om att ni ska vända er till covidsamordnare i berörd
kommun som i sin tur tar kontakt med berörd vårdcentral.
Fråga: Ska jag utgå från att vaccinatörerna har med akutmedicin vid tillfälle för
vaccination?
Svar: Svar Ja, vaccinatörerna ska kunna ta hand om lättare allergiska reaktioner
och även allvarliga när det behövs.
Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Fråga: Ska det gå 4 veckor mellan att man är sjuk i Covid och vaccinerar sig? Det
framgår inte av 1177.
Svar: Ja en månad ska ha gått.
Fråga: Skolan har väl inget ansvar i detta, men vi vill säkerställa att vi ger rätt
information.
Svar: Det är en månad som gäller.
Fråga: Kommer vårdcentralerna att fråga om genomgången infektion?
Svar: Man ska vara frisk vid vaccinationstillfället och man behöver inte veta om
man har haft just Covid eller inte när man ska vaccineras.
Fråga: Ska elever som känner sig "ruggiga" efter vaccinationen stanna hemma
efteråt? Hur länge?
Svar: Man ska alltid stanna hemma om man har symptom, ska gå snabbt över på
två dagar, annars är det inte säkert att det har med vaccinationen att göra. Om det
inte har går över ska man provta sig.
Fråga: På hälsodeklaration baksidan står det förtryckt namn och personnummer
skall detta fyllas i av vaccinatören är en fråga som inkommit. Eller är det
vårdnadshavare som fyller i denna? På baksidan högst upp finns en rad för namn
och personnummer är det vårdnadshavare som fyller i detta? Då den i nuläget ofta
lämnas in obesvarad. Däremot är första sidan ifylld.
Svar: Det ska vara vårdnadshavare eller barnet som fyller i på sidan 1, den andra
sidan fylls i av den som vaccinerar.
Fråga: Jag är covidsamordnare i Mölndal, men vaccinatörerna kontaktar inte mig,
utan skolorna direkt.
Svar: Vaccinatör ska kontakta covidsamordnare (vi har inte gått ut med några
skoluppgifter). Covidsamordnare kontaktar i sin tur skolorna.
Fråga: Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingen tidsgräns för vaccination mellan
genomgången Covid utan bara tillfrisknat.
Svar: En månad gäller för Västra Götaland.
Fråga: Vad tänker man kring träning efter vaccinering? Finns det
rekommendationer kring att eleverna ska undvika idrott efter vaccinationen?
Svar: Vi har inga egna rekommendationer i Västra Götalandsregionen, men det
finns information i faktabladet om att avstå från hård träning i samband med
vaccinationstillfället. En generell regel är att man ska hoppa över träning om man
inte känner sig bra.
Kommentar: Barnläkare på Folkhälsomyndigheten tog upp lite om detta, handlar
inte om att de känner sig dåliga utan mer förebyggande för myokardit.
Svar: Jag ska kolla upp detta och komplettera i anteckningarna.
Tillägg från Kristine Rygge och FoHM: ”Nej en sådan rekommendation finns

inte. Men man ska vara uppmärksam på symtom som man inte känner igense text på denna sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid19/information-for-dig-om-vaccinationen/barn-och-ungdomar/”
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Fråga: Har ni kännedom om det förkommer mejl från olika "organisationer" som
är mot att vaccination sker i skolan...?
Svar: Ja, vi känner till det.
Länsstyrelsen flikar in: Man ska skicka sådana mejl vidare till MSB.

Smittskyddets presentation
Smittspridningen har minskat succesivt. Ser på bilden att det planar ut mellan
vecka 39 och 40, trenden visar en nedgång. Det var 637 fall vecka 39. En
minskning med 1% jämfört med föregående vecka.
Tittar man på de olika åldersklasserna kan man se att 10 - 19-årigarna ligger högst
men börjar gå lite nedåt. 0 – 9-åringarna har en uppåtgående trend, även 40-49åringar men ligger fortfarande på ganska låg nivå nu. Mellanstadieelever och
lågstadiet går lite uppåt, medan gymnasieeleverna går nedåt, kan bero dels på att en
del redan har haft Covid och därmed är naturligt immuna, och dels för att några har
blivit vaccinerade. Högstadieelever har toppat tidigare, men börjar gå nedåt. Bland
de små barnen är läget konstant, men det kan finnas ett mörkertal eftersom de inte
provtas när de har symptom.
Sett till incidenskartan, som visar utbredning över regionen, kan man se att i
Tranemo, Tibro och Mariestad har en viss ökning, men det räcker med några få
kluster för att det ska ge utslag på kartan. Jämför vi med tidigare incidenskartor har
det minskat.
Varje år har vi en uppgång i luftvägsinfektioner efter sommaren när skolorna
börjar, och sedan en ny spridning runt höstlovet. Just nu ser det inte ut att finnas
nya stammar/varianter av viruset som har tagit fart, utan det är Deltaviruset som
dominerar stort och är mycket smittsam. Fler och fler blir vaccinerade, men tar inte
bort smittan helt, men det minskar. Man kan trots allt få en lindrig infektion och
smitta andra även om man är vaccinerad, men tack vare att man är vaccinerad
hjälper man till att minska effekterna. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Viktigt att vi
promotar vaccination, det är vår väg ut ur detta.
RS-virus drabbar små barn, är motsatsen till Covid, som mest drabbar vuxna. Det
är svårt att bara på symptom avgöra om det handlar om Covid, RS-virus, influensa
eller något annat förkylningsvirus. Vi har sett att RS-virus inte längre bara drabbar
spädbarn, även barn i 2 - 3-årsåldern har kommit in med ambulans till barnklinik
med svår infektion. Det kan bero på att det var ett tag sedan vi hade RS-virusepidemi i Sverige så immuniteten är lägre hos de yngsta. Epidemier bryter ut med
ett par år emellan och immuniteten fylls på just då. Vi förutspår en besvärlig RSvirusepidemi under vinterhalvåret i år. Information finns på vår hemsida.
Om man söker vård för barnets sjuklighet, och det är luftvägsbesvär, ska man
provta för Covid och RS-virus, även på små barn, just för att hitta vilka som har
RS-virus. Har stor betydelse för vilka råd man ska ge i en förskola. Om man har en
RS-virussjuklighet i en förskolegrupp bör vårdnadshavare informeras om detta och
ge råd till dem som har små barn hemma. Om man har RS-virus bör man hålla de
äldre syskonen hemma så länge det pågår, annars riskerar de att ta med viruset hem
till de små barnen. Om förskola har flera förkylda kontakta Smittskyddet så att man
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kan överväga provtagning för att veta om det är RS-virus eller inte. Måste
informera och varna i så fall.
På samma sätt som vi inte haft influensa den senaste tiden kan vi förutspå risken
för en större influensasmittspridning under vinterhalvåret, blir ytterligare ett
tolkningsproblem gentemot Covid, svårt att skilja dem emellan.
Det viktigaste är att:
•

Om många är sjuka med luftvägsymptom i till exempel en förskolegrupp, är
det viktigt att få diagnos, även om ingen söker vård spontant. Smittskydd
Västra Götaland kan då kontaktas för att tillsammans med förskolan bedöma
om en provtagning på några av barnen är aktuell.

•

När RS-virus går på en förskola, eller i samhället, bör vårdnadshavare till
framför allt barn under 1 års ålder informeras. Det kan vara lämpligt att större
syskon i förskolan hålls hemma en period för att inte smitta sina yngre syskon.

VGR
Alla är inne i fas 2, och nu börjar arbete med att erbjuda gurgelprovtagning på
vårdcentraler till de som söker som patienter. I måndags startade Göteborgs stad
sin sista sjukvårdsnämnd med alla sina vårdcentraler att plocka ut privata
vårdcentraler så att de ska få svar via labbportalen, verkar fungera bra.
Det råder småförvirringar kring vilka kit som ska gå var. Man skickar fel till
Unilabs och Eurofins. Vi följer upp så snart vi ser att det händer hos de relevanta
aktörerna. Flest problem sker i Skaraborg, men vi följer upp. Alla prover i
Göteborg går till Eurofins.

Smittskyddet
Följebrevet (med datum för vilket datum man blev utsatt för smitta) som skickas
med provtagningskitet innehåller information om att man måste lämna in provet till
exakt angiven vårdcentral. Vi kommer att förtydliga detta, eftersom många har
lämnat in prover till fel vårdcentral. Från nästa vecka kommer det att bli tydligare
var man ska lämna in provet.
En del skolor slarvar med att fylla i följebrevet, men det är viktigt, det är från det
datum som står där som man räknar smittspårningen.
Det visar sig att många har fått fel information angående närvaro i skolan, både
från 1177 och skolsköterskor som felaktigt informerat att man kan gå tillbaka till
skolan om man är utan symptom även om man har haft hushållskontakt till ett
Covidfall. Det är fel. Alla hushållskontakter till Covidfall ska vara hemma i sju
dagar, plus mer om man har fått symptom själva. De ska också vara provtagna
minst en gång under tiden.
Man har blandat ihop ”hushållskontakt” och ”närkontakt”, de betyder olika:
närkontakt är de som man inte umgås med så långa tider under ett dygn, medan
hushållskontakt är längre och är den stora risken att bli smittad. Vi har ändringar på
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gång i informationen om återgång till förskolan och skola eftersom vi ser att det
behöver förtydligas.
Detta gäller och kommer att finnas med i informationen:
•

Barn som ingår i smittspårning som hushållskontakt till person med
covid-19: Alla barn ska vara hemma minst 7 dagar även utan symptom. Barn
från 6 år ska alltid provtas enligt instruktion. För barn under 6 års ålder gäller
att de ska provtas vid symptom.

•

Barn som ingår i smittspårning som nära kontakt till person med covid19: Ska alltid provtas, men får vara i förskola/skola så länge det är
symptomfritt.

Frågor och svar
Fråga: Vi i Skövde har problem när föräldrar önskar testa sina barn med symptom
på vårdcentralen, att de hänvisar till skolan för gurgeltest. Vårdcentralen måste
testa elever med symptom. Vi delar ut gurgeltester vid smittspårning. Jag önskar att
Smittskyddet kan kommunicera detta till vårdcentralerna i Skövde.
Svar: Vi har kommunicerat detta till alla vid flertal tillfällen. Problemet är att
vårdcentralerna är obenägna att vilja att ta prov på barn trots nya rutiner. Det är inte
bara i Skövde, så vi ska ta upp det med primärvårdssamordningen. Vi har på gång
gurgeltester på vårdcentraler, inte via skolan. Då är det ändå vårdcentralen som ska
provta, men på ett enklare sätt för barnen.
Fråga: Om mer än 48 timmar (3 - 5 dagar) har passerat sedan positiv elev varit i
skolan/klassen, behöver vi smittspåra då?
Svar: Nej. Det är om den har varit där inom inkubationstiden 48 timmar. Undantag
om det har varit fall i klassen som inte blivit provtagna. Generellt är det att man
måste ha varit i skolan inom 48 timmar före första symptom innan man räknas som
att man har smittat i skolan.
Fråga: Om en elev inte har kunnat lämna in ett gurgeltest av olika anledningar och
mer än sju dagar har passerat från första smittan, behöver eleven lämna in testet?
Svar: Som mest gäller tre dygn som smittdagar: dagen man blir sjuk i skolan och
två dagar dessförinnan. Egentligen är det en vecka från sista smittotillfället som
gäller (inte första). Viktigt att hålla kolla koll på vilka medelever som var på plats,
det är av betydelse, vilka var där dagarna innan.
Fråga: Lämnade ut gurgeltester på skolan och den elev som var smittad lämnade in
gurgeltest på måndagen, men vi fick inte vetskap förrän torsdag eftermiddag.
Skulle lämnas på fredagen men flesta på måndagen. Några av eleverna kräktes. På
onsdag, det vill säga 10 dagar efter första måndagen, undrar de om man kan lämna
in detta gurgeltest. De var symptomfria.
Svar: Det blir för sent inlämnat, måndag är gränsen. Oftast tar man på söndag kväll
och lämnar in på måndag. Onsdag har gått för långt, blir för sent. Men har eleven
symptom måste man ta prov.
Fråga: Finns informationsvägar, kontaktytor till vårdcentraler vad gäller
smittspårning kontra provtagning med symptom? En vårdcentral som hänvisat
föräldrar att kontakta skolan för provtagning då barn och elever fått symptom.
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Svar: Fel, vi har påpekat för primärvården. De ska ta prover på små barn när de har
symptom. Skolans ansvar är bara smittspårning runt ett fall i skolan, inte ta prov på
första barnet som blir sjuk, den ska kontakta vårdcentralen. Inte heller de som blir
sjuka av första fallet, de ska kontakta vårdcentralen. Bara asymtomatiska som inte
har symptom som ingår i smittspårning som ska provats med gurgeltest i skolan.
Personer med symtom ska ha kontakt med behandlande läkare.
Fråga: Finns det planer på att vaccinera barn under 12 år?
Svar: Det finns studier som visar att 12 år och över funkar med vaccin, men vet
inte hur långt de har kommit. Måste testa olika grupper för att våga börja använda.
Fråga: Ska oöppnade kartonger returneras till vårdcentral - då byte av
närområdesansvarig vårdcentral?
Svar: Ja, öppna kan registreras om. De ska lämnas tillbaka.
Fråga: Kommunicerar ni med vårdcentraler då ni upplever att vårdcentralerna
missuppfattar sitt uppdrag gällande provtagning för Covid?
Svar: Ja, det gör vi kontinuerligt, via deras gemensamma organisation och på
möten med primärvården. Svårt att förstå ur de kan missa det här.
Fråga: Vem ska kontakta smittskydd vid RS-utbrott?
Svar: Om ett barn är hemma med RS, ska vårdnadshavare meddela till rektorn på
förskolan och sjuksköterskor, eftersom det finns risk att RS finns i förskolan och
sedan riskerar att spridas till andra familjer, så att småsyskon blir smittade.
Fråga: Barn som är förkylda och går på förskolan och är under 6 år, bör dessa
provtas? Även om man inte misstänker Covid?
Svar: Barn under 6 år som har någon närkontakt med symptom, alltså
hushållskontakt eller går på förskolan ska provtas. Barn med förkylning som man
inte vet ursprunget till, och den bara har några timmars symptom en dag, kan man
efter två dygn utan symptom återgå till förskolan och behöver rimligen inte
provtas. Om man däremot har symptom som varar längre ska man provtas eller
stanna hemma som om man har Covid. 48 timmar av dem ska då vara utan
symptom eller endast lindriga kvarvarande symptom. Om man är sjuk och söker
vård ska man ta reda på om det är Covid eller RS, så att man kan vidta åtgärder.
Om det är många är det också viktigt att provta. RS-virus kan mycket väl spridas
snabbt, därför viktig att veta om det är RS.
Fråga: Fick vi svar på frågan om mer än 48 timmar (3 - 5 dagar) passerat sedan
positiv eleven varit i skolan, om vi ska smittspåra?
Svar: Om det har gått mer än 48 timmar sedan personen träffade de andra behöver
man inte smittspåra.
Fråga: Får alla skolelever Pfizer?
Svar: Ja, några hade hunnit få Moderna, men resten får Pfizer som sin första dos.
Fråga: När kommer leveranser av gurgeltester fungera fullt ut utifrån lagda
beställningar?
Svar: Snart, i slutet denna eller nästa vecka ska det gå att beställa hur mycket man
vill (inom rimliga gränser), men vi uppmanar fortfarande att inte hamstra mycket.
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Nästa möte
Nästa samrådsmöte blir onsdag den 27 oktober.
Mötes avslutades.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Noterat av Maria Klemetti, avdelningssekreterare, Länsstyrelsen

