Minnesanteckningar NOSAM Partille äldre
Datum: 2020-06-30

Närvarande:
Förhindrade:
Tid:

David Gembäck, Anna Rindeskär, Inger Apelskog Hullfers, Helen Ström,
Veronica Strömsten, Lena Ekeroth, Helen Ström, Anna Hallin, Anne Devall
Granelli
Catharina Johansson, Daniel Pus, Eva-Maria, Ardita Dreshaj, Taija
Holmberg, Eva-Marie Waldenberg, Rickard Oscarsson
13:00 – 13:40

Mötespunkter
 Tidigare minnesanteckningar
Genomgång. Finns på webben:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard--samverkan-i-goteborgsomradet/organisation/nosam/nosam-partille/
 Lägesrapport
David Gembäck, SU: 99 Covid-patienter inneliggande, varav 23 på IVA (22 i respirator) Trenden är
minskande men kurvan är ostadig. Stor vårdtyngd Covid-patienter. Trångt för icke-Covid-patienter,
speciellt på Östra, ont om övervakningsplatser. Rehab-avdelning stängd under sommaren, alla avd
arbetar med rehab.
Anna Rindeskär, Capio vc Sävedalen: Några i personalen sjuka. Långa provsvarstider PCR-test
även för akutprover. Allmänheten provtas inte pga kapacitetsbrist på lab.
Anne Devall Granelli, NH Partille: 2 i personalen sjuka
Inger Apelskog Hulfers, Sävedalens vc: Läget OK, personalen frisk, ingen smitta på
Kullegården. Minskat provtagning av allmänhet, visar 33% positiva.
Anna Hallin, tf. MAS Partille 2 smittade Furulund, 1 inom funktionsstöd, smittspårning görs.
Ingen kännedom om läget på korttids. Möte med Vårdhygien, VGR om kommande uppdaterad rutin
smittspårning ska inkludera funktionsstöd och hemtjänst, samt inte kräva 3 dagar färskt prov vid
boendeflytt. NOSAM tar upp detta nästa möte.
Helen Ström, Biståndsenh. Partille: Har ett ökat inflöde. Ny rutin inom SAMSA för vc-sjukhus
finns på www.vastkom.se/SAMSA
Veronica Strömsten, funktionsstöd, kommunal HoS mm Partille: Ganska stabilt i
personalgruppen. Tufft inom hemtjänsten.
Lena Ekeroth, vårdsamverkan LGS: Samordnade vc är ansvarig för smittspårning kring SÄBO
och korttidsboende, även då patient är listad på annan vc – finns viss otydlighet i KoK-boken.
10000 egentester (”HR-spåret”) genomförda i länet varav 13 % positiva, i Gbgsområdet något
högre (16%). Viktig att följa SAMSA-rutiner vid in- och utskrivning, inkl att lägga till rehab när det är
relevant.
 Inbromsning allmän provtagning:
Den stora mängden prover som tagit när allmänhet med lindriga symptom erbjudits PCR-test har
inneburit långa provsvarstider då lab inte hunnit med. Enligt pressmeddelande från VGR samt info
till vc ska provtagningarna därför bromsas in, dock har ingen info gått ut specifikt till allmänheten så
vc får många frågor.

 Nästa möte:
Veckomöte under sommaren varje tisdag kl 13-13.30. Vidarebefordra inbjudan till mötet till din
ersättare vid semester.

Anteckningar Lena Ekeroth
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