Minnesanteckningar NOSAM Corona avstämning Partille
Datum: 2020-05-19

Närvarande:

Catharina Johansson, Daniel Pus, Veronica Strömsten, Helen Ström, Anna
Hallin, Taija Holmberg, Inger Hublers, Rickard Oscarsson, Anne Granelli,
Sofia Billgren, Lena Ekroth

Förhindrade:
Tid:

13.00-13.30

Mötespunkter
Corona avstämning
Kommande möte: 2020-05-26 tisdag

Laget Runt:
Funktionsstöd: 7 smittade, speciellt ett boende är drabbad. 2 smittade inom ordinärt boende. Samt
några medarbetare. Läget med skyddsutrustning är ok.
Äldreomsorg: Inget nytt sedan tidigare, 7 smittade med covid-19. Htj- antal misstänkta/konstaterade
smittade minskar så planen med Covid Team pausas, beredskap finns om det blir aktuellt. Ca 40-tal
tester gjorda på medarbetare, varav 4 smittade. Testades trots symtomfrihet inom Björndammens Htj.
ÄO håller på med anpassning till budget, detta kan orsaka mediastorm. Detta handlar inte om
nedskärningar i budget utan anpassning till befintlig budget, kommer att innebära vissa
förändringar/justeringar i schemaläggning. Behöver göras inför kommande arbete med heltid som
norm.
Bistånd och Hälsa: Inom korttidsenheten har man 5 smittade på en samlad enhet för smittade. 1
person avlidit senaste dygnet. Inom Korttids har man även testat flera medarbetare och många är
smittade samt att man väntar på svar på ytterligare tester.
Fråga från Catharina: Ska vi ta prov på alla? Svar: nej, inte personer som är symtomfria.
Vårdcentralerna:
Rickard - inget nytt, vi har koll på inflödet. Några patienter har haft svårt att hitta ingången till
Grenvägen 6. Nya skyltar på gång. Hemsjukvårdsteams läkare arbetar hemifrån, är testad för Covid-19
idag.
Inger – Nytt- man har tagit prov för antikroppar på några medarbetare.
SU- Läget är som tidigare, situationen varierar för mobila teamet. Östra har 4 bilar varav 3 är igång
med SSK och läkare. Sahlgrenska och Mölndal är också igång.
Östra har tagit snabbtester, man får svar på en timme. Osäkert hur pålitliga svaren är på dessa tester.

VVG – VGR ser att man nått en platå i antal Covid-sjuka på sjukhus. Smittskydd informerar om de
egentester vid lindriga symptom av personal inom kommunen som genom FHM startat upp i hela länet.
Ska inom kort finnas i hela landet. Ca 2500 tester genomförda Västra Götaland, ca 15 % positiva för
Covid.
LGS – återkoppling och svar på frågor från NOSAM, bla Partille om extern provtagning och
antikroppstest på vårdcentral. Bra arbetssätt som kan byggas vidare på. Vårdhygiens webbinarium för
legitimerad personal inom kommunen startat, fler webbinarium på gång.
Regional arbetsgrupp för rehab/eftervård Covid-sjuka startat. Malin Borg representant för
kranskommunerna, Helga Öst Göteborg stad, Helene Jarl för Regionhälsan, Privata rehab välkomnas!
Åsa Sand, SU är kontaktperson.
Sommarplanering: LGS följer VVG i frekvens. Ersättare bör utses vid semester.
Nästa NOSAM-möte: OBS! mötet på fredag 22/5 är inställt, nästa möte är tisdag 26/5.

Vid anteckningarna: Taija Holmberg
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