Minnesanteckningar NOSAM, covid-19 avstämning
Datum: 2020-11-17

Närvarande:
Förhindrade:
Tid:

Veronica Strömsten PK, FS, Anna Rindeskär Capio, Anna Hallin PK MAS,
Anne Devall Granelli Partille vårdcentral, Eva Maria Waldenberg Medipart
, Catharina Johansson PK BoH, Lena Ekeroth processledare
David Gembäck SU, Rickard Oscarsson Furulunds vårdcentral, Daniel Push
PK ÄO, Helen Ström PK BoH, Petra Runesson PK FS, Inger Apelskog Hulpnes
Sävedalens VC, Ardita Dreshaj PK BoH
13.00-13.30.

Mötespunkter
1. Anna Hallin påminner om att vara noga med brytpunktssamtal. Att ha med anhöriga på dessa
och att läkaren har träffat patienten.
2. Fråga från kommunen med anledning av det mail som gått ut från Maria Taranger där hon
uppmanar att ta stöd palliativa teamet vid vård i palliativt skede. Frågan rörde vilka som
telefonnumret lämnas till. Då David saknas på mötet skickar Catharina frågan till David.
Svaret är att chefer och sjuksköterskor är välkomna att ta kontakt. Detta är meddelat i
verksamheten.
3. Rapport från Anna Hallin angående situationen på Jonseredsgården där två enheter har smitta
och totalt nio är smittade. Ytterligare en misstänkt finns. Det har varit en del strul med
provsvar som inte meddelats till verksamheten. Tack vare det goda samarbete som upprättats
har detta klarats ut på ett bra sätt och Anne passar på att skicka en ros till kommunens
sjuksköteka på plats.
4. Anne meddelar att det finns en personal på Villa Östergård som testats positivt och
smittspårning startar.
5. Veronica berättar att det funkar ganska bra med taxitransporterna till daglig verksamhet nu
sedan man slutat med att tvinga tre personer att dela plats i baksätet.
6. Lena har inget nytt från LGS eller VVg att meddela denna gång
7. Provtagningningstrycket på vårdcentralerna är mycket stort och i vissa fall har man svårt att få
material i tillräcklig utsträckning för att kunna provta och i vissa fall är det personalresurser
som inte räcker till. Det är också en mycket större andel som positiva idag än för ett par veckor
sedan, cirka 15-20 procent. Svarstiderna har ökat till 3-4 dagar. Mycket resurser går åt kring
smittspårning och familjekarantän. Priogrupp 1-3 tas i första hand vilket inte alla är som hör av
sig till vc är nöjda med och det får man också hantera.
8. Eva-Maria tackas av oss i kommunen för att de på ett så fint sätt kunde ställa upp med
vaccinationer och ca ett 50 av våra anställda är vaccinerade. Hur det går med detta

fortsättningsvis är svårt att säga då det är vaccinbrist men också mycket tillkommande i
samband med tilltagande pandemi.
9. Vi beslöt att fortsätta veckovisa covidavstämningar och Catharina skickar ut länk för december,
januari. Catharina skickar även underlag till årsrapport från arbetsgrupp Äldre i NOSAM, för
påsyn, till dem som detta gäller.

Kommande möte: Ses nästa tisdag 13.00

Vid anteckningarna:
Catharina
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