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1. Föregående möte 
Genomgång av mötesanteckning 

Beslut: -  

 

2. Laget runt, nuläge 
Eksjö 

Trött personal, mer besök än normalt under november. Flertal personal sjuka. 
Vårdplatsbrist 

Kalmar 

Minskade antal Covid-19 patienter, dock är de ganska sjuka. Långa handläggningstider 
på akuten och dåligt med vårdplatser. Finns två Covid avdelningar. Påverkade flöden på 
sjukhuset.  

Jönköping 

Fler inneliggande Covid patienter. Patienterna på akutmottagningen är sjukare. 
Vårdplatsbrist och även brist på IVA platser. Hårt pressad personal, det märks att vi 
aldrig lämnat pandemin. Personal har flyttats till IVA och infektion. 

Oskarshamn 

Minskat antal patienter men ökade antal transporter till Kalmar och Västervik. 
Svårigheter att handlägga transporter. Långa handläggningstider, framförallt till 
diagnos. Begränsas av antalet slussplatser. Det finns IMA platser på AVA som nyttjas. 

Värnamo 

Uppväxling sedan v 42. Nedgångsfas. 50% är patienter från Eksjö och Jönköping. Gott 
platsläge.  

Linköping 
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Högre flöde än i våras men fortfarande lägre siffror än innan pandemin. Ca 125/dygn 
jmf 145/dygn. Förändring i arbetssätt som förbättrat arbetsmiljö. Covid ersättning till 
personal. Förnärvarande ses en platåfas i smittspridning. Mindre sjuka än i våras.  

Motala 

Förskonade i våras, raka beslut i våras med strykning av elektiv vård. -> bra med 
resurser och färre patienter. Hårdare drabbade nu och inte tillskott av personal. Normalt 
patientflöde. Lite personalsmitta. Platsbrist. Platåfas. Inte tillräckligt stöd till personal.  

Norrköping 

Platåfas. IVA ökar. Stabilt på akutmottagningen. Relativt gott om vårdplatser på totalen 
på sjukhuset. Inflöde strax under normalläge. Patienterna upplevs som inte lika sjuka 
som i våras. Dock en del ordentligt sjuka. Sliten personal. Lokal och regional ledning 
fungerar annorlunda och upplevs mindre tydlig. 

 

3. Arbete med Fokusområde 
Fokusområde Behålla kompetens/kompetensförsörjning 

Genomgång av kartläggning från respektive akutmottagning. 

 

 

Fokusområde Geriatrisk akutsjukvård 

Genomgång av kartläggning från respektive akutmottagning. 

 

Beslut: - 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Martin Lindfors 
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