Minnesanteckningar NOSAM Partille
Datum: 2020-07-07

Närvarande:

Veronica Strömsten, Anne Devall Granelli, David Gembäck, Rickard
Oscarsson, Anna Hallin, Helen Ström, Lena Ekeroth, Eva-Maria Walderberg

Förhindrade:
Tid:

13:00-13:30

Mötespunkter
LGS
Josefin Lantz: Trött personal och ansträngt läge. VC har mycket med provtagning, intyg och
smittspårning.
SU: ingen minskning av Covid Pat på IVA. Lägre kapacitet på operation.
Beredskapsjouren flaggar för ökning av psykisk ohälsa bland 60- till 90-talister. Vanligt vis har de 2
vårdintyg/v och nu har de 8/v.
NOSAM: Tufft på boenden och smittspårningen är ett stort arbete. Inbromsning av provtagning prio 4.
Efterfrågar tydlighet.
VVG
Smittskydd
Thomas Wahlberg: VGR har 15 173 bekräftade fall av covid-19. Under föregående vecka ca 2100 bekräftade
fall. Ökade provtagning innebär ca 2000 fall i veckan, majoriteten provtagna i primärvården. Smittskydd
förbereder nyhetsbrev till primärvården, med uppdateringar och smittspårning, och information till
personer med covid-19. Även gjort lathund till primärvården om hur man ska tänka kring smittspårning.
Vårdhygien
Ingemar Qvarfordt: Två uppdaterade rutiner som godkänts och expedierats, publicering inom kort.
Vårdhygienrutinen V9: uppdatering efter reviderad information från Folkhälsomyndigheten som innebär att
det inte är tillräckligt med enbart visir i patientnära arbete vid bekräftad/misstänkt covid-19 utan det ska
vara visir och munskydd. Även rutin om smittspårning och screening äldreboenden och SÄBO har reviderats
till V2, omfattar även LSS-boenden. Relevant att informationen kommer med i vårdgivarnytt.
Kommentar: Fråga om patienter som har varit tidigare sjuka i covid-19 och ska flytta ut till äldreboende, ska
de screenas? Vårdhygien svarar att de som har en PCR-bekräftad covid-19 infektion från de senaste 6
månaderna inte behöver screenas.
Frågor
Oacceptabelt långa ledtider för Covid test vid hemgång (5d). Inga problem med Direkttest. Däremot under
en period med fördröjda svar från Unilabs (4-5d). Rekommendation: om ej svar inommit inom 72 tim 
skriv en avvikelse och ta ett nytt prov.

Skyddsmaterial: VGR har ingen brist på munskydd IIR. Kan stötta kommuner med Munskydd IIR,
plastförkläden LÄ samt visir PP.
FHM rekommendation provtagning medarbetare
För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller verifierad infektion med SARS-CoV-2(covid-19)
gäller samma tidsgränser (minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dygn sedan
insjuknandet), med tillägget att de alltid bör provtas för att bekräfta diagnosen vid misstanke.
För kommunens medarbetare använd egentest i så stor utsträckning som möjligt. (Mer resurser vid det
systemet för Lab verksamheten samt snabbare svarstider)
Covid-19 tester medarbetare gällande smittspårning
Enhetschef informerar personal om provtagning med egentest via de egentest-kit som distribueras enligt
”egentest för medarbetare i kommunal vård- och omsorg och socialtjänst”
Korttidsboende, LSS och SÄBO: Så snart medarbetare får svar på egentest ska enhetschef samt
samordningsansvarig Vårdcentral/läkare informeras om provsvaret
Ordinärt boende: Smittspårning initieras och genomförs av personens ordinarie/behandlande läkare i
enlighet med Smittskyddslagen
Var frikostig med indikationen för egentester till medarbetare. Alla medarbetare med symptom som kan
vara covid-19 ska testas. Egentester kan användas som komplement till test inom sjukvården.

Laget runt:
NH Partille VC/Anne: Ingen på lab idag. Lab tufft idag
Medipart Partille VC/Eva-Maria: Semester 50% Väldigt lugnt. Mycket provtagning igår, inget idag. Några i
personalen testade- ingen pos
NH Furulund/ Rickard: svårt på lab - inne semester. HSV tunt bemannade med smittspårning. Hjälps åt. Lärt
sig hur man packar till SU. Rickard provtar i em.
SU/Ö David: SU Visar grafen över Covid patienter inneliggande och på IVA. Svårt platsläge på hela SU,
många överbeläggningar, ex medicin har 80 vpl plus 20 öb. Mölndal några enstaka lediga platser..
Balansgång med akuta flödet. Vpl ssk hemma i Covid.
Bistånd och hälsa: Helen. En del sjuka, tagit i ssk från korttids, tim pensionär stöttar i telefon. Märker av att
sjukhuset har ansträngt läge (rutinen ej följts innan, ingen marginal att hantera detta). Insatser omedelbart
utan förvarning. Svårt sjuka med stort stödbehov.
Veronika: Stabilt i verksamheterna, hoppfulla. Inte testa om på 6 mån efter Covid positiv.
Fråga från enhetschef äldreomsorgen: vad gäller vid inflytt hemifrån. Växelvård. Vem ansvarar för
testningen? Samordnande VC /Listad VC
Lena: Samordnande VC för boenden. För hemtjänst listad VC. Inte helt lätt att ansvara för att de som är
hemma provtas innan växelvård.
MAS/Anna NOP LSS boenden upptar mycket tid.
AMV kräver nu flergångsvisir eller engångsvisir med instruktion om att de kan spritas. Ingen har tips på var
man kan köpa flergångsvisir.
Nya riktlinjer kommer för besökande boenden. 2 brukare som båda smittfria har fått träffas utan plexiglas
efter läk godkännande.
Funktionsnedsattas eftervård Covid, stödet har inte varit tillräckligt i ett fall. Möjlig avvikelse.
Sammanfattningsvis läget i Partille v 28: HSV ansträngt. Försiktigt positiva i övriga verksamheter.

Kommande möte: 14 juli kl 13.00-13.30

Vid anteckningarna:
Anne Granelli
NH Partille VC
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