Minnesanteckningar NOSAM-Arbetsgrupp Äldre Partille
Datum: 2019-11-13

Närvarande:

Anna Rindeskär, Rickard Oscarsson, , Catarina Johansson (ordf), Helen Ström,
Ardita Dreshaj, Susanne Vallgren, Lena Ekeroth, Daniel Pus,

Förhindrade:
Tid:

13.00-13.30

Mötespunkter
Mötesfrekvens framåt
Vi beslutade att köra två möten nästa vecka och ta beslut om fortsättningen kommande fredag.
Uppdateringar
Inga stora förändringar på vårdcentralerna. Ny information om att provta allmänheten har kommit och
ställer krav på snabb omställning, samtidigt som utrustning inte finns på plats.
Minskande antal med covid19 inom Furulund finns smitta på två avdelningar nu och 6 personer, och 4 på
korttiden (något osäker siffra).
Den nya rutinen kring provtagning av personer i ordinärt boende diskuterades och vi bestämde att
kontaktnumret som lämnats av VC -chef till ÄBO chef, används för att komma i kontakt med VC när man har
en misstänkt smittad. Även friskförklaringen från läkare är bra att få en tydlighet i och denna kommer med i
rutinen. Daniel arbetar på en rutin och skickar den till vårdcentralerna under nästa vecka. VC påtalar vikten
av en snabb kontakt så att man kan skicka provet så snart det går.
Diskussion om att trycket från sjukhuset till korttiden kan komma att öka med personer med covid19.
Från vårdsamverkan: Smittskydd, VGR svar enligt fråga på VVG: asymtomatiska som testat positivt kan
återgå till arbete 7 dagar efter provtagningstillfälle. Fråga på LGS om hur samverkan kan öka mellan
kommun och region när Covid-patient skrivs ut från sjukhus diskuteras fortsatt, fler NOSAM kan ta upp
frågan. Diskussion också om hur vårdcentraler samverkar med Covid-team (hemtjänst) för provtagning efter
ordination på personer som har svårt att ta sig till vårdcentral: utbildning för delegering? Hembesök?
Transport för provtagning i avsett provtagningstält eller liknande? Olika lösningar lokalt.
Viktigt att bibehålla vårdsamverkan under sommaren. VVG och LGS glesar ut mötena: 1 ggr/veckan i juni, 1
ggr/varannan vecka i juli och augusti. Ersättare utses vid semester.

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
Sida 1 av 1

