Minnesanteckningar NOSAM XXX
Datum: 2020-06-23

Närvarande:

Daniel Pus, David Gembäck, Anna Rindeskär, Inger Apelskog Hullfers, Helen
Ström, Taija Holmberg, Eva-Marie (MediPart)

Förhindrade:
Tid:

13:00 – 13:30

Mötespunkter
Lägesrapport
David Gembäck, Östra sjukhuset: Ansträngt läge, Inflödet av patienter med Covid-19 har inte
minskat i den takt man beräknat. Borde vara ca 70 – 80 inneliggande enligt prognos, men dagens
siffra är ca 110 patienter. 30 patienter En hel del planering och logistik för att hantera ren vård –
karantän – Covid-19. IKÖ fullbelagt.
Finns viss tillgång till snabb-PCR, svar på ca 55 minuter. 2 – 3 tester kan göras/timma.
Anna Rindeskär, Capio vc Sävedalen: Efter uppmaning från VG-Primärvård provtas just nu inte
allmänheten pga av att labben inte mäktar med att analysera alla tester.
Eva-Marie, MediPart: Testar för fullt, ca 30 % positiva.
Helen Ström, Biståndsenh. Partille: Påtalar att Korttidsplatser ”saluförs” på sjukhus som en bra
lösning inför utskrivning. Svårt för biståndshandläggarna då de ser att behoven kan tillfredsställas i
hemmet.
Taija Holmberg, avd. chef Funktionsstöd Partille: Lugnt inga smittade brukare, 1 med misstänkt
smitta som väntar på svar.
Daniel Pus, avd. chef äo. Partille: Ingen smitta på SÄBO, inväntar svar på 2 med misstänkt
smitta.
Inger Apelskog Hulfers, Sävedalens vc: Dragit ned på provtagning pga begränsningar på lab.
Anna Hallin, tf. MAS Partille: Rutin för screening och smittspårning är på plats för berörda enheter
inom den kommunala vården. 3 enheter har nu pågående smittspårning via Furulunds vc.

Screening: David undrar hur det gått hitintills med provtagning för patienter som förts över från
SU till Korttid eller SÄBO. Vi har inte fått några signaler att det inte fungerar men efterhör innan
NOSAM nästa vecka. Provsvar meddelas via SAMSA i samband med utskrivning.
Provsvar: Diskussion kring att det tar lång tid för de boende på SÄBO innan de får svar vid
misstänkt smitta, de får ju sitta i karantän under tiden. Frågan tas vidare till LGS.

Kommande möte: Tisdag 20-06-30, kl 13:00

Vid anteckningarna: Anna Hallin t.f. MAS Partille kommun
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