Minnesanteckningar NOSAM Partille Covid-19 avstämning
Datum: 2020-05-08

Närvarande:

Taija Holmberg, Veronica Strömsten, Susanne Vallberg, Ardita Dreshaj,
David Gembäck, Helen ström, Anne Granelli

Förhindrade:
Tid:

13.00-13.30

Mötespunkter
Avstämning Covid-19

Hemsjukvården: Många ssk sjukskrivna. Testar personal. Jagar skyddsutrustning.
Partille Rehab: Många sjukskrivna.
Bistånd: Flertalet kan arbeta hemifrån vilket gör att sjukskrivningen inte är så hög, trots
förkylningssymptom.
Funktionsstöd: Brist på handskar och förkläden
ÄO: testar personal, ett hemtjänstområde hårdare drabbat av sjukfrånvaro. Ingen Covid på säbo.
SU: 50 IVA patienter totalt, nått en plattåfas nu. Sahlgrenska bedriver eftervårdsbehandling. Planerar
utfasningen som kommer ta tid. Öppnat en post-covid avd 349. Långvarig vård efter intensivvård. Stort
rehabiliteringsbehov. Dessa är smittfria patienter. 18 vårdplatser.
VC: inflödet av patienter ökar och de som kommer ”lurar” sig in genom att uppge att de inte har
förkylningssymptom fast de har det. Kan ha med sig anhöriga i väntrum etc. Det märks att allmänheten
börjar släppa på restriktionerna.
Christian S har efter mötet diskuterat med IVA-läkare som framhåller personaltätheten som avgörande för
en bra vård vid covid-19. Titrering av läkemedel är a och o eftersom patienter reagerar olika. På IVA har man
kraftigt höjt sköterske- och läkarbemanningen. Har liknande ökning skett i kommunen? Talet om att det är
ofta är bättre att inte vårdas på sjukhus blir bara sant om kommun och primärvård kan erbjuda hög täthet
av kvalificerad personal som kan utvärdera given behandling. Farmakologiskt talade sig IVA-läkaren varm för
hederligt morfin som ju sederar och dämpar såväl smärta som ångest och lufthunger.
David svarar att personalökningen på SU kommer sig av att antalet platser har ökat samt att man behöver
vara fler personer för att klara arbeta med smutsiga och rena ytor. Personaltätheten per patient är inte
ökat.
Ardita berättar att det är sjukfrånvaro hos ssk vilket gör det svårt att öka personaltätheten.
Susanne delger att korttids arbetar liksom SU med rena och smutsiga ytor.
I Östra gbg har man testat personal i HSV och 24% av dessa var positiva för Covid-19. I Partille har nu
testerna inom kommunen startat efter vissa struktur/organisatoriska problem i början.

Ardita berättar att ambulans har nekat komma vid misstänkt fraktur, och ber om remiss från läkaren. Detta
bekräftas också från Anne som upplevt samma. Ardita och Anne skriver avvikelse till Sjukvårdens larmtjänst
och mejlar David som tar det till Elisabeth Hammar, avd chef.

Kommande möte: 2020-05-12

Vid anteckningarna: Susanne Vallberg
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