Minnesanteckningar NOSAM Partille, extra insatt möte
pga Corona situationen
Datum: 2020-03-18

Närvarande:

Förhindrade:
Tid:

Taija, Holmberg, Catharina Johansson, Ardita Dreshaj, Helene Ström,
Rickard Oscarsson, Anne Granelli, Linn Wik, Ingrid Olausson, Ulla Wessman,
Kerstin Lundström, Anna Öjbro, Camilla Johansson
9.00-10.00

Mötespunkter
•

Situationen kring Corona och hur ska vi samverka

Capio informerar att båda deras ÄO sjuksköterskor är i karantän. Men de arbetar med att
omfördela personal.

Upplevelsen är att information från olika mötessammanhang till alla skapar trygghet, vi får
ständigt ny information om situationen och det är viktigt att vi håller alla uppdaterade.

Skyddsmaterial: Hemsjukvården skulle ha ansvaret för skyddsmaterial, både beställa och
fördela ut. De har inte lyckats få det som beställdes men alla får hjälpas åt, både inom
kommunala verksamheter och Vårdcentralerna. Det finns direktiv på att man ska återanvända
material men då är det viktigt att tänka på hur det görs. Visir är det som främst saknas.
Gemensam uppfattning är att skyddsmaterial används överlag i större utsträckning, kanske till
och med i fall där det inte är nödvändigt. Vi behöver alla vara restriktiva med användning av
skyddsmaterial. Det finns olika riktlinjer på hur skyddsutrustning ska användas och vad som
ska återanvändas.
Många oseriösa försäljare ringer runt till våra olika verksamheter och försöker sälja
skyddsutrustning.

Hemsjukvården håller på att omfördela sig, planen är att sjuksköterskor inte kommer att vara
med på planeringsteam, där kommer enbart bistånd vara med.
Hemsjukvården har haft dialog med vårdcentralerna hur man ska samordna sig.

Kommande möten: Fortsättningsvis kommer man att använda Äldre Nosam som kontaktyta,
då det främst är ÄO brukare som är berörda.
På grund snabba förändringar och informationsinflöde till både kommun och Vårdcentralerna,

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

Sida 1 av 3

bestämde vi på NOSAM att försöka även ha tät kontakt via Teams, för snabb
informationsöverföring och samverkan. Nästa Teams möte är bestämt till fredag 20/3 kl.9.3010.30.

Vårdcentralerna
Vårdcentralerna polisanmäler stöld av skyddsutrustning.
Det florerar rykten om olika metoder för att framställa tex handsprit, etanol och cocosolja är en
variant. Det stjäls bränsle, slangas fr bilar i tron om att hitta etanol.
Vi behöver komma ihåg att vi inte har en spridd smitta i Partille och påminna om basala
hygienrutiner.

Från vårdcentralerna säger man att inga onödiga besök till varken sjukhus eller till
vårdcentraler, man ska ta så mycket som möjligt på Skype. Läkare ska utbildas nu i digitala
möten för att vara bättre rustade för att möta efterfrågan.
Man blandar inte patienter i besöksrummen.
Vårdcentralen har beställt ett tält för att möta patienter med misstänkt smitta.
Provtagning sker endast på intagna, på IVA och förlossning.
Inga provtagningar än på personal men förhoppning om att man ska snart kunna göra det.
Vi arbetar för att skydda riskgrupperna och lista för smittspridning är borttagen.
Närhälsan har en pandemiplan, de slår ihop personalen från olika VC för att kunna säkra upp
Öppethållande.
Om sjukhusen blir överfyllda så kommer det bli större belastning på VC. Vc ska öka sin digitala
förmåga, akuta patienter ska fortsatt ringa 112 och pga låsta dörrar så finns en speciell kod på
sjukhusen. Det som är lite mer svårbedömt är patienter som har andra typer av bekymmer,
mellanspannet, har patienten en lunginflammation eller är det Corona, läkarna utgår ifrån
Corona och skyddar sig därefter.
Medicinskt öppenvårdsteam gör inga hembesök i dagsläget.
VC planerar dag för dag och Anne Granelli och Rickard Oscarsson tar på sig ansvaret att hålla
MAS Ulla Wessman uppdaterad om vad som är på gång i Vårdcentralerna. Informationsflödet
upplevs stort.
Övrigt
Många av våra medarbetare har barn och om för-och grundskolor stängs så har UF en plan på
att öppna skola för barn som har föräldrar med en samhällsviktig roll.
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Info från VVG
I VVG har frågan om riktlinjer lyft och det pågår arbete att ta fram riktlinjer som gäller för
vårdcentralerna samt kommunala hälso-och sjukvård och hemtjänst.
Ansvarsfördelning och samverkan då en person konstateras smittad i ordinärt/särskilt boende
behöver tas fram. Avsikten är att dessa personer inte ska skickas till sjukhus, om det inte är
nödvändigt. Västkom och VGR samordnar samverkansinformation och tar fram riktlinjer för
hur samarbetet ska organiseras.
Vi i Västra Götaland måste samarbeta kring de som är sjuka och skyddsutrustning.

Kommande möte: Extra insatt Teams möte på fredag 20/3 kl.9.30-10.30
Vid anteckningarna: Taija Holmberg
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