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VC- Rickard-inget nytt förutom att de har börjat snabbtesta personalen.
Anne - problem med självtesterna.
ÄO- Daniel- 12 smittade på Kullegården. Hög frånvaro hos medarbetarna. Synpunkter fr media och
anhöriga. Vi arbetar pass för pass och löser allt eftersom. 3 brukare har avlidit, de var palliativa redan
innan. Htj- fortsatt avmattning vilket är bra. Vi ska inte dra igång Covid teamet men funderar på ett
annat sätt att arbeta, b la för att öka kompetensen. Personal ska gå mellan de smittade, så vi inte
blandar ”rena” och ”smittade”.
Hemsjukvården- Ardita- Ansträngd situation. Många oroliga anhöriga ringer, vi kör ganska många
tester. Lite bekymmer med att brukare vägrar testas. Vi kämpar på.
FS- Smittade på tre olika boende varav ett har flest smittade. En brukare fortsatt på sjukhus. Fortsatt
tester på personal. En del personal blir friska och andra insjuknar.
Korttids- 12 personal sjuka i Covis-19. 7 smittade brukare. Alla smittade brukare är samlade på en
enhet. Väldigt ansträngd situation. Väldigt låg beläggning i övrigt på korttids. Fortsätter att testa
personal.
MAS- har pratat med vårdhygien idag om situationen på Kullegården, de menar att det inte är konstigt
att fler är smittade. Man behöver bara jobba för att försöka avgränsa smittade. Om man tar in många
nya vikarier är det viktigt med noggrann information om rutiner och riktlinjer. Viktigt med kunskap.
Lena Ekeroth- Inga nya LGS möten sedan sist, så ingen ny information därifrån. LGS arbetar för att
kommunikation mellan LGS och NOSAM blir så bra som möjligt. Lena vill att vi redan nu noterar hösten
samverkanstorget Live som blir 2020-10-08, fokus kommer att vara på NOSAM och Corona arbetet.
Catharina Johansson skickar med en fråga till SU- hur ställer man sig till frågan om när en brukare
med Covid-19 skrivs ut fr sjukhuset och det finns en anhörig hemma som tillhör riskgruppen?
Lena Ekeroth försöker undersöka detta, annars tar vi upp frågan vid nästa tillfälle när rep. från SU är
med.

