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Minnesanteckningar NOSAM arbetsgrupp Äldre

Datum: 2020-03-31
Närvarande: Linn Wik, Anne Devall Granelli, Helen Ström, Ardita Dreshaj, Ulla Wessman, Rickard
Oscarsson, Susanne Vallgren, David Gembäck
Frånvarande: Daniel Pus, Anna Rindeskär
Sekreterare: Linn Wik
Tid: 13.00-13.30
Mötespunkter:

1. Kort rapport från VVG
Se bilaga 1.

2. Lägesrapport från representerade verksamheter
MAS: meddelar att leverans av skyddsmaterial från OneMed beräknas komma
16/4 enligt leverantör. Vi har också beställt bland annat handsprit utanför avtal
och det kommer imorgon eller i övermorgon, visir är också beställda.
Östra sjukhuset: än så länge är läget bra och under kontroll. Personal går och
väntar på anstormningen som man spår ska komma. Östra förväntar sig att
peaken ska komma om 1-2 veckor. Man har fortfarande 3 ”vanliga”
avdelningar igång nu. Verksamheten har ställer om kontinuerligt om för att
möta behovet mellan avdelningarna.
Äldreomsorgen: få brukare med symptom, ingen brukare just nu med bekräftad
Covid-19. Dock stort personalbortfall i de flesta verksamheter.
Hemsjukvården: har lite personalbortfall men i övrigt lugnt på patientformen.
Vårdcentralerna: försöker ställa om alla besök till digitalt. Men inväntar än så
länge att det behovet ska stegra, just nu är det lugnt.
Bistånd: även om symptom finns bland handläggare så kan de jobba hemifrån.
Så personalmässigt är det under omständigheterna lugnt. Bistånd beskriver att
de aldrig haft så få ärenden som nu i SAMSA, tröskeln är hög för att komma in
på sjukhus och man stannar hemma i större utsträckning är upplevelsen.
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Korttiden: har färre platser belagda än vanligt, i väntan på den stora
anstormningen. Många anhöriga vill inte heller lämna sin make/maka/anhörig
på växelvård.
Rehab: vi riggar för digitala kontakter. Det som är krångligt är att vi både är
kommunal hemsjukvård och vårdval. Vi får gå hem till kommunala kunder
men inte regionala kunder.
Funktionsstöd: en hel del personalbortfall men inga bekräftade fall hos
brukare. Det är lugnt hos oss.
3. Övrigt
Catharina skickar ut länkar till nästkommande möten, fredagar kl. 13.00 samt
måndagar 13.00.
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