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Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Föregående
anteckningar/dokumentation läggs till handlingarna. Övriga frågor anmäldes/inskickade i förväg

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-04-14, 2020-04-16 utskickad inför dagens möte.
Anette J informerar från VVG och lyfter fram:
Transporter vid Covid-19-smitta: Ett antal taxibilar finns nu att tillgå inom VG, specialdesignade med
utbildade chaufförer. Liggande transporter har möjliggjorts i vårt område mellan kommunala
adresser.
Skyddsutrustning: Tillgång till visir, munskydd och handsprit
Provtagning av kommunal personal inom vård och omsorg: Göteborg stad/stadsdel/boende och
Trollhättan testpiloter. Mycket logistik som måste falla på plats. Börjar därför i liten omfattning för
att sedan kunna skala upp.

Frågor att hanteras delregionalt: Kan vi göra andra saker ”utanför boxen” för att hindra
smittspridning. Alla uppmanas att fundera och återkomma med idéer vid nästa möte!
Inkomna /Övriga frågor
Kommunens sjuksköterskor stödjer med provtagning av brukare i äldreomsorgen.

Kan vi, liksom i Skaraborg, erbjuda kunskapsstöd till kommunens sjuksköterskor för att kunna
hjälpa till med provtagning?

Ställningstagande: LGS enas om att utökat samarbete där kommunens sjuksköterskor hjälper till
med provtagning kan vara ett sätt att stötta varandra i nuläget. Henrietta Arwin kontaktar vidare för
att efterhöra material från Skaraborg

Tillägg:
Gott ex: Skaraborg har via Närhälsan tagit fram en utbildningsfilm, se länktill film och PPT-material
från genomförd Skype-utbildning förra veckan, med Närhälsan och leg personal hos kommunerna
finns publicerad på vårdsamverkan Skaraborgs webb:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/aktuellt/infotill-vardpersonal-om-covid--19/

Kohort-vård: Rekommenderas från smittskyddsenheten vid misstänkt magsjuka/calici i syfte att
begränsa och utestänga smitta så mycket som möjligt. Patient/brukare med misstanke om och
smittade ingår i en grupp som vårdas av ett begränsat antal personal. Frågan lyfts för dialog.
Sammanfattning:
Kohort vård bedrivs inom IVA Alingsås sjukhus och på Carlanderska sjkh. En fråga för
Smittskyddsenheten då det behövs ett förtydligande av definition, skillnad mellan kohort och
rekommenderat arbetssätt.

Syrgas/symtomlindring vid palliativ vård i livets slutskede: Fortsatt dialog kring syrgas utanför
sjukhus. Finns uttalad oro bland personalen, bl.a. utifrån pågående debatt i media, och stöd
efterfrågas. Hälso- och sjukvården tydliga med att syrgas inte alltid är den bästa vården. Ref. till
artikel av professor Peter Strang, palliativ medicin. Krävs mycket höga syrgasflöde för att rädda liv,
inte alltid görbart utanför sjukhus. Skilja på gruppnivå och individnivå - där det alltid görs en
individuell bedömning av läkare på alla patienter. Krävs en bra dialog mellan läkare/ssk.
LKM kommitténs nyhetsbrev: Läkemedel vid livet slutskede
Nyhetsbrev 2020 04 08
Länk till artikel: https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-data-mer-fridfullt-att-do-i-covid-19-paaldreboende-an-pa-sjukhus/

Skyddsutrustning privata utförare: ”Våra brukare” skall omhändertas, hur hanteras
skyddsutrustning för privata utförare inom kommunal vård och omsorg, t.ex. personliga assistenter
m.m.? De flesta behjälpliga med skyddsutrustning vid akut smitta, inte för lagerhållning. VästKom
samordnar frågan.

Förtydligande om diagnostik med anledning av R-SSL´s beslut att all planerad vård som kan anstå för
medborgare över 70 år ska ställas in:
SU informerar om vikten att i remiss till specialistsjukvård tydliggöra att det rör sig om vård som
inte kan anstå, t.ex. vid misstanke om malignitet.
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Viktigt att i slutanteckning/epikris tydligt markera om det föreligger Covid-19 - smitta. Meddela i
SAMSA!

Provtagning kommunal personal
Maria Ljung informerar om GR:s uppdrag att samordna kommunernas synpunkter på förslag till
vägledning som VGR tagit fram. En kommunal arbetsgrupp har hanterat frågan. Förutsättningarna
har snabbt förändrats och i nuläget avvaktas och utvärderas den test som kommer ske i Göteborgs
stad och Trollhättan där man börjar i liten skala. Beräknar 1 vecka innan personen kan vara åter i
arbete efter provtagning.

Om systemet fungerar och beroende på tillgång till provtagningsmaterial kan provtagningen skalas
upp till att omfatta även primärvård, t.ex. för läkare i direkt arbete med kommunal HoS-vård, men i
nuläget finns ingen prioriteringsordning för personal inom primärvård.
Kommunikationskanaler/-plan
Josefin L informerar från påbörjat arbete kring VVG kommunikationsplan. Josefin ingår i
arbetsgruppen. Kommunikationskanaler från VVG och vidare delregionalt behöver tydliggöras och
säkerställas.
Ett stort och snabbt flöde av information till linjechefer och stöd för ”ordning/reda” i senaste
informationen efterfrågas. Fortsatt dialog vid kommande möte hur detta kan hanteras inom
vårdsamverkan.
Ställningstagande: VVG anteckningar kommuniceras vidare till NOSAM via processledare och
kommunikatör.
Ställningstagande:
NOSAM – rapport. Bilaga

Kommande möte
Datum: 2020 -04 -24, kl. 10.00- 11.00
Agenda:
• Kommunikationsplan
• Goda idéer –för att hindra smittspridning

Vecka 18: Skype möte torsdag 30 april kl. 10.00- 11.00
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

