Minnesanteckningar NOSAM v 29
Datum: 2020-07-14

Närvarande:

Veronica Strömsten, Anne Devall Granelli, Helen Ström, Lena Ekeroth, EvaMaria Walderberg, Mia Einarsdotter, Ardita Dreshaj, Merita Melin, Daniel
Pus

Förhindrade:
Tid:

13:00-13:30

Mötespunkter
Laget runt:
Anne Granelli: Fortfarande en covid+ personal och låg bemanning på lab denna v. Provtagning Covid fm och
em. Färre positiva än tidigare.
Ardita och Merita: Tuffaste sommaren hittills. Flera sjuka, ffa inom funktionsstöd. Lånat usk från korttids
som avlastar lite. PLAS,MAS, hjälps åt. Nya ssk som behöver stöd. Inte många Pat med Covid.
Mia Einarsdotter: V20-31 lågbemannade. Svårt att rekrytera i år. Ingen avsatt tid för covid provtagning.
Covid svar e 2 d. De flesta negativa
Daniel Pus: Covid smittspårning gått bra. Smittspårning avklarad. Stabilt i verksamheterna.
Veronika Strömsten: Inga smittade i nuläget av brukare. Enstaka i personalen. Alla tester negativa.
Förkylning som går. Stabilt men tufft. En inom hemtjänsten misstänkt.
Eva-Maria Waldeberg: Jättebra, testar 5-6/d Inga pos förrav v eller denna. Halva personalen på sem.
Svaren snabbt från Unilabs. Börjat med antikroppstester, bokar tid.
Helen Ström: 1 sjuk flera testade. Lägst bemanning denna och 2v. Jobbar över gränserna. Antalet
vårdplaneringar minskade förra veckan, men har nu ökat. Man skrivs hem väldigt snabbt, utredningarna
hinner inte alltid bli klara. De flesta kan tas hem direkt från SU och inte via korttids.
Lena Ekroth VVG/LGS: Smittspårningsrutinen. AMS domen att inte använda engångsvisir. V4 uppdaterad
rutin. Kommunen anv engång i väntan på leverans visir nästa vecka. Tas upp på LGS på torsdag.
Rutiner:
Smittspårningutinen ordet fritt
Ardita: Har även bistånd denna vecka. Biståndshandläggare i Forellens lokaler. Personen ringde till listad VC
som ej tyckte de var ansvariga. Mycket diskussion om listad VC/samordnande i kommunen. Lena tar detta
på LGS (går sedan på semester)
Kontaktade vårdhygien om detta: VC där personen är listad eftersom det inte räknas som ett boende.
Anne: Fungerar inte helt bra från boenden med lista. Anne har smittspårat bakvägen i väntan på lista från
Villa Östergård.

Merita: utskriven från SU utan test - (ingen test vid inskrivning hellet). USK på MÖT tar test med en gång
(råd från vårdhygien) Kullegården
Veronica lyfter fråga från hemtjänsten: smittfrihet efter covid Björndammen - kontakt med läk som ord nytt
prov som var positivt. Daniel tittar på detta.
Information: Ökar upp testning i kommunen till att omfatta Prio grupp 3 inför skolstart
Inget krav på medarbetar att ta covid-prov. Egentesterna har gått ner lite.

Kommande möte: 21 juli 13.00-13.30

Vid anteckningarna:
Anne Granelli
NH Partille VC

