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Mötespunkter
•

•

•

•

En huvudpunkt på dagordningen: COVID-19
Skyddsmaterial:
Hur ska vi hjälpas åt? Ingen återkoppling på leverans utan munskydd som är beställda
av HSV kommer troligtvis i april. VC har inte en uppsjö av material men kan hjälpa till.
Dock ska de även förse sjukhusen med material om nödvändigt.
Kommunen får rapportera uppåt i linjen för fördelning.
Återanvändning av visir genom desinfektion samt användning av skyddsglasögon från
bygghandel och tillverkning av visir från overheadplast, hjälper till viss del.
Vi behöver hjälpas åt genom att samverka kring den enskilde. Hemtjänstpersonal är en
grupp som vårdar patienterna hemma och behöver skyddsutrustning frekvent. Daniel
vädjar om hjälp.
Kontaktvägar vid smitta:
När vi har en patient som är smittad och inte är inskriven i Hemsjukvården agerar vi
som vanligt enligt rutin. Läkaren på vårdcentralen har ansvar för patienten. I detta
läget utgår vi från våra patienters behov och hjälps åt även om de inte är ex inskrivna i
HSV.
Oro hos personal och i organisationen:
Personal kan inte vägra besöka en patient. Det finns oro i personalgrupper att besöka
smittade (eller misstanke om smitta) patienter. Hemsjukvårdens sjuksköterskor
kommer utbilda hygienombuden i basala hygienrutiner och skyddsutrustning i nästa
vecka för att skapa trygghet. David bidrar med filmsnuttar om hur man tar av sig
skyddsutrustning.
Vi behöver vara tillmötesgående i dialogen med varandra och försöka hjälpas åt med
frågor som uppkommer.
Vårdcentralerna:
Ökar antalet hembesök, Läkare och sjuksköterskor utbildas i digitala vårdmöten och
kommer kunna arbeta på distans. Tanke om att ha egen besökstid för 70+.
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Mobila teamet:
Tar så många hembesök som möjligt men uppmuntrar VC att besöka Säbo och LSS
boenden eftersom de inte hinner med dessa. Mobila teamet svarar i telefon.

Info från David:
Östra Sjukhuset kommer bli ett epidemisjukhus dit endast ambulanser med misstänkta
COVID-19 patienter tas, övriga patienter hänvisas till Mölndal eller Sahlgrenska.
(Undantag kombinationen COVIS-19 + ortopedi som tas till Mölndal då Östra saknar
röntgen) På Östra kommer de 4 karantänplatserna som finns utökas med ytterligare 8
platser, pga att provsvar tar lång tid. David uttrycker att Östra har kontroll på läget och
att de är vana vid att hantera stora flöden av patienter. Även försvarsmakten ställer nu
upp tält vid sjukhuset för ytterligare fler respiratorplatser.
På Östra utgår man från Folkhälsomyndigheten i sina hygienrutiner och vid ett
symptom hos patienterna använder sig personal av basala hygienrutiner men vid två
symptom eller fler förstärker personal sin skyddsutrustning med munskydd.
David deltar gärna i kommande teammöten med Äldre Nosam gruppen om han har
möjlighet och vill bli kallad.
Stängning av Särskilt boende med konstaterad smitta?
Det är svårt att stänga det särskilda boendet som har konstaterad smitta pga att i
samma hus finns också särskilt anpassad bostad enligt Lss samt trygghetsboende vilka
är att betrakta som egna bostäder.
Förhindra smittspridning till äldre och riskgrupper:
Uppmaning att minska kontakt med äldre så långt som möjligt. PartilleRehab kommer
inom kort ge möjlighet till digitala besök, VC ökar antal hembesök, provtagning av
patienter kommer ev kunna utföras i hemmet istf på sjukhus/VC, mottagninsbesök på
sjukhus ställs in och digitala kontakter uppmuntras.

Kommande möte: 24 mars kl 14.00-16.00 lokal Anneberg eller via Teams

Vid anteckningarna: Susanne Vallgren
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