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Mötespunkter
Lägesrapport:
Närhälsan Partille: Många telefonsamtal utan koppling till Covid, minskat intresse för covidmott.
Capio: Hårt tryck förra veckan pga uppdämda behov, lugnt denna vecka pga av fint väder. Ak-test
gjorda i personalen förvånansvärt många negativa svar trots genomgången infektion.
Färre Covid-frågor.
Medipart: Lugnt, rullar på, fåtal Covidtester.
Sävedalens vc.: Minskad efterfrågan på covid test. Antikropps-provtagning efterfrågas, fö lugnt.
Alla som haft Covid-19 bland personalen hade antikroppar, ny testning ska snart göras då det gått
3 månader..
SU/ÖS: Totalt 40 Covid patienter inneliggande varav 4 på IVA. Man ser en svag ökning av fall men
det är för tidigt att dra några slutsatser av detta. Överbeläggningar på ÖS, mindre ansträngt på MS
och SS.
HSV: Mycket tuff sommar pga av begränsad sjuksköterskebemanning förhoppningsvis bättre nästa
vecka. Flertalet svårt sjuka patienter har skrivits in.
Bistånd: Situationen ser bra ut, vårdplaneringar hinns med. I dagsläget ser man inget uppdämt
behov SÄBO-ansökningar.
Erika: Relativt lugnt inom VOF i Partille (HSV undantaget) endast en misstänkt smittad bland våra
brukare i dagsläget. Arbete, kopplat till Covid-19. pågår för att omvårdnadspersonalen fortsatt ska
hålla fast vid rutinerna, och att de hålls uppdaterade. Ett lager av skyddsutrustning som ska räcka i
6 månader kommer att byggas upp.

Övrigt:
David berättar att samtliga platser inom SU nu beläggs med ”vanliga patienter”, det råder
fortfarande sommarnedstängningar på vissa avdelningar.
Alla Covid-patienter vårdas nu på IKÖ.
Ardita frågar om Mobila teamet kan göra hembesök till patienter i ordinärt boende som är i behov
av att komma in till sjukhus men vägrar. David menar att det kan de göra, påtalar att det är bra om
PAL på vårdcentral är inblandad i dessa fall.
Ardita framför också att det vid två tillfällen det senaste hänt att ambulanspersonal vägrat att ta
med patienter till sjukhus och i stället valt att sätta dropp på patienten. Detta har skett utan att
patientansvarig sjuksköterska meddelats. David tar med sig frågan.
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