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VVG 2020-03-16 blir covid-19 möte
Ann Söderström och Ann-Charlotte Järnström har kallat representanterna i VVG
till detta möte. Avsikten är gå igenom lägesbilden kring Covid-19 och diskutera hur
vi kan samverka i denna fråga.

Lägesrapport covid-19
Peter Ulleryd, Smittskydd VGR.
•
•
•
•

Ca 160 000 bekräftat smittade, mer än hälften utanför Kina.
150 bekräftat smittade i Västra götaland
VGR följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Fokus har gått från att förhindra att smittan kommer in i landet, till strategin
att skydda riskgrupper, högsta riskfaktorn är hög ålder
• Prioritet att se till att smittan inte sprids inom sjukvården och kommunala
äldreboende

Viktigt att alla tar sitt personliga ansvar, dels för att hålla sig informerad, dels
För att inte smitta andra.

Tillgång till och samarbete kring skyddsmateriel
Det finns en stor oro kring bristen på skyddsmaterial, särskilt i kommunerna där
vissa kommuner har helt slut på material. Tillgången till skyddmaterial kommer att
hanteras nationellt. Ann Söderström betonar att vi ska distributera ut de riktlinjer
som tagits fram och vi i Västra Götaland måste samarbete kring de som är sjuka
och även kring skyddsutsustning.
Det kommer att komma mer skyddsutrustning, men vi behöver vara väldigt
sparsamma och använda munskydd längre där så är möjligt och descinficera det
material där det går att göra som till exempel för visir.
Ingemar Qvarfordt, vårdhygien, understryker vikten av att följa basala
hygienrutiner. Riktlinjer som anpassats efter rådande läge är på väg att skickas ut.

Riktlinjer under framtagande
Riktlinjer som vänder sig till vårdcentraler är under framtagande, gäller även för
kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst.
Ansvarsfördelning och samverkan då en person konstateras smittad i
ordinärt/särskilt boende behöver tas fram. Avsikten är att dessa personer inte ska
skickas in till sjukhus om det inte är nödvändigt.
Västkom och VGR samordnar samverkansinformation och tar fram riktlinjer för
hur samarbetet ska organiseras. Här viktigt även med rutiner kring både
kommunal hälso-och sjukvård och hemtjänst. Det gäller att skapa en trygghet och
kunna ta hand om dessa patienter i sin hemmiljö.
Möjlighet att använda mobila team som resurs har lyfts inom VGR. Återkommer
om detta till kommande möte.

VVG används framöver som samordningsgrupp kring covid-19
Deltagarna är överens om att använda VVG som ett forum för avstämningar kring
covid-19. Att använda VVG bidrar även till att deltagarna i VVG kan hålla sina
delregionala samverkansstrukturer informerade för att underlätta det
delregionala samarbetet. Representanterna för delregional vårdsamverkan
ansvarar för att rekommendationer som VVG ger återförs till delregional
vårdsamverkan samt ansvarar för delregionala rutiner när så krävs.
Inledningsvis hålls dessa avstämningsmöten två gånger per vecka, förslagsvis
måndag och torsdag em.
Tider: Måndagar 15.30 och torsdagar 16.30
Mötesform: Skype.

Nästa möte: Torsdag 19 mars kl. 16:30.
Helena Söderbäck informerar om att GR kan bistå om det finns behov av att
samordna och hålla webbutbildningar.
Frågor som önskas tas upp vid dessa avstämningsmöten mailas till:
rose-marie.nyborg@vgregion.se
anneli.bjerde@vastkom.se
Länk till informationsfilm om covid-19 som VGR tagit fram
Länk till Länsstyrelsen sida med samlad information från olika myndigheter
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