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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Minskning av smittspridning i Sverige.
Antigentest
Smittskyddsläkaren har fått många svar angående ett eventuell förfarande med smittspårning (ej
screening) på gymnasiet. FHM har ännu inte fått information om att de borde rekommendera
screening. Screening är aktuellt om behov av att ta in personal med kort varsel uppstår. Test med
screening i skolklasser har förekommit däremot är frågan om barn/ungdomar i längden orkar
genomföra test kontinuerligt. Smittskyddsläkaren undrar därmed om det finns en gymnasieskola
där vi kan testa systemet? Anledning till att det är en gymnasieskola som är aktuell beror på att
det inte krävs godkännande från vårdnadshavare om eleverna är över 18 år. Det krävs då att
kommunens elevhälsa hanterar dessa test. Förvaltningschefen i Flen kollar med kommunens
elevhälsa ifall det går att genomföra ett test i kommunen.
Region Sörmland arbetar just nu med att se över ifall det går att PCR-testa utan att behöva boka
tid. Det innebär att skolan kan ta in flera test som används om behov uppstår. Testet ska
fortfarande skickas till regionen som ansvarar för analysen och eventuell smittspårning. Frågan
angående avsaknad av personnummer för vissa elever är under bearbetning. Svar på PCR-test tar
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därmed längre tid och smittskyddsläkaren ser att antigentest kan vara ett alternativ om ett snabbt
svar behövs.
Förvaltningschefernas erfarenheter utifrån året med pandemi är att smitta hos en elev i
grundskolan sällan har spridit sig. Det finns undantag och vid ett par tillfällen beror det på hur vi
har kommunicerat detta med att ett test är ”positivt”…
Resterande del av våren, sommar och höst
Smittskyddsläkaren tror och hoppas att smittspridningen ska gå ner nu. Faran är andra hälften av
juni som kan bli besvärlig om situationen efter 1 juni leder till att vi inte fortsätter att ta ett
ansvar. I annat fall borde smittspridningen gå ner rejält.
FHM har tittat på situationen i Israel och Storbritannien och anser att 60% vaccinerade är en
avgörande siffra. Region Sörmland kommer att utöka dosintervallen. I det scenario vi har nu
innebär det att vi behöver spara doser för att kunna ge dos nummer två.
Oavsett om vi hinner med målet för vaccination av de vuxna eller inte så är det få elever som
kommer att vara vaccinerade. Smittskyddsläkaren anser att det vore olyckligt om skolorna inte
kan använda närundervisning fullt ut. Däremot bör skolorna arbeta vidare med
rekommendationerna såsom att hålla avstånd (vilket är problematiskt i skolan). På FHM finns
det en arbetsgrupp som arbetar med frågan.
Mötet beslutade att träffas innan höstterminen startar för att se över situationen. Återkommer
angående datum.
Åk 9 och åk 3 gymnasiet
Avslutar en längre studietid och det är viktigt att de får säga hej då till sina klasskompisar. Enkla
ceremonier får förekomma såsom avslutningsmat, men då enbart med den grupp/klass de
vanligtvis tillhör. Inga stora sammankomster får förekomma.
Nästa möte
Fredagen den 4 juni kl. 8.00-8.30.
Smittskyddsläkaren har semester v 25-28.
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