Äldre Nosam Covid-19 9/6-20

Lägesrapport:


Veronika:

Ingen smittad i nuläget på funktionsstöd.


Daniel:

Tre friskförklarade. En konstaterad smittad på Kullegården, en som väntar på provsvar. Ev
friskförklaras hela boendet på fre. Dock flera medarbetare positiva.


Anne (Närhälsan Partille):

Testas en hel del av personalen. De flesta testar negativt. Provtar allmänheten sedan förra veckan.
Tiderna fylls upp. 25% positiva av allmänheten hittills. Finns falskt negativa fall. En pat testad negativ,
men visade sig ligga på IVA (för Covid-19) när doktor ringde för att meddela provsvaret.



Anna (Capio VC Sävedalen):

Capio är igång och provtar denna vecka. Flyter på bra. Har än så länge testkapacitet över.



Inger (Sävedalens BVC 0ch BVC)

Provtar allmänheten. Funkar bra. 20% positiva hittills för allmänheten.



David (SU)

Stabilt på SU just nu. 97 inlagda bekräftade fall varav 30 på IVA och 27 resp. Värre läge igår. Går åt
rätt håll? Trångt bland de rena platserna. Ser ändå mer optimistiskt denna vecka än förra.



Ardita (HSV)

De flesta av personalen som provtas är neg. Många i personalen som har symtom testas och är
hemma i väntan på provsvar leder till personalbelastning. Det är även svårt med vikarier. Kommer bli
en tuff sommar


Catharina

Korttiden inga bekräftade fall


Lena (info fr LGS och VVG)

Nytt provtagningsdokument för provt SÄBO och om smittspridning diskuterades. Svårt att
genomföra? Även diskussion kring samarbete vid rehabilitering löper på bra.
Hittills 6000 provtagna hittills via självprovtagning ca 15% har varit positiva.

Övrigt:


Oro (delas nog av de flesta) inför den stora risken med falskt negativa svar och vad de kan få
för konsekvenser med den falska tryggheten som kommer med det. Oro för vad det kommer
få för konsekvenser för spridningen framgent. Det finns fall där personal testats negativ 3 ggr
och sedan visar sig bära på antikroppar.



Tider för LGS/NOSAM-möte i sommar behöver ersättare vissa datum. Inbjudan med länk
skickas till berörda Ersättare enligt följande: 3/7 Anne, 17/7 David, 31/7 Ardita



Catharina: Fråga har kommit upp angående att man inte får använda fläktar? Enligt Catharina
har man kollat upp detta och det finns inget hinder att använda fläktar



Anna Hallin: Regionala Riktlinjer är på G om provtagning innan patient kommer in på
SÄBO/flyttas mellan olika boendeformer (sjukhus/SÄBO/ordinärt boende). Daniel: Följande
gäller redan nu i Partille: Alla patienter testas innan flytt och oavsett provsvar så kommer alla
pat som flyttas till ett boende vara i karantän på boendet de första 14 dgr. Anna (Capio)
Informerar även om att det inte går att få akutsvar på provtagning på symtomfri pat, som
utförts för att utesluta Covid-smitta inför att de ska flytta in på SÄBO. Vi har försökt, men
proverna prioriteras inte, varför alla prover fr o m nu kommer gå med de dagliga ordinarie
turerna till lab.



Anna (Capio) Viktigt att informera personal att rutinen med självprovtagning fortfarande
gäller. David säger att de är generösa med provtagning för de som har milda symtom som ska
kunna återgå till jobb om provsvar negativa, men att ganska många i personal söker på flera
håll och kanske blir provtagen flera gånger.

 På fråga informerar Anna (Capio) om att det finns två spår för provtagning på VC:
1. Mass-provtagningen på vårdcentralerna som gäller för patienter med milda symtom och som
har haft dessa i minst 24 timmar, samt inte ingår i rutinen för självprovtagning. Vid
provtagningstillfället ingår ingen medicinsk bedömning
2. Man är så sjuk, så att man behöver uppsöka läkare; då kan läkare bedöma att covid-prov ska
tas om det anses som viktigt för handläggandet. Även här ska man vara frikostig med
provtagning.

//Anna Rindeskär

