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Skype möte

Socialchef, Härryda kommun
Primärvårdschef, Närhälsan
Avd. chef Äldre/Hälso- och sjukvård, SLK Göteborgs stad
Förvaltningschef, Vård–och omsorg Partille
PrimÖR, VD, Omtanken
Verksamhetschef, Vuxen Habilitering, VGR
Områdeschef, 3, SU
Verksamhetschef, MGAÖ, SU
Planeringsledare, GR, social välfärd, hälso- och sjukvård
Processledare LGS & politiskt samråd
PrimÖR, Verksamhetschef, Carlanderska
Stadsdelsdirektör, Norra Hisingen
Primärvårdschef, Närhälsan
Bitr. sjukhusdirektör, Sjukhuset i väster
Läkarjouren AB (beredskapsjouren)
Förvaltningschef, Öckerö
T.f. förvaltningschef, Mölndal
Kommunikatör
Stadsdelsdirektör, Centrum
Avd. chef IFO, SLK, Göteborgs stad
Bitr. sjukhusdirektör, SU
Tandvårdschef, Allmäntandvården, VGR
Ansvarig tjänsteperson, G HSN Koncernkontoret VGR

10.00 – 11.00

Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Inga övriga
frågor anmäls. Föregående minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Kort-info 2020-03-20 gick med kallelsen ut. Kort-info 2020-03-26 bifogas dagens
anteckningar. Lägesrapport/Smittskydd – för aktuell information hänvisas till Smittskydds
hemsida med flik kommunal vård
Aktuella frågor: Provtagning, skyddsutrustning, plan för förvaring avlidna, mellanboende.
Rutin för provtagning på Smittskydds hemsida.
För gemensam kommunikation skapas undersida på webben VVG. Josefin Lantz behjälplig i
länsgemensamma arbetet.
VVG uppmanat ledamöterna utse delregional kontaktperson som stöd i effektiv förmedling
av information. LGS utser processledaren, Anne-Charlotte Larsson. Veckovis planeras
delregional avstämning, sammankallande Ami Svensson VGR och Jeanette Andersson
VästKom

Viktigt särskilja information för spridning och information för publicering. Dokumentation
från VVG skickas ut till LGS ledamöter för spidning, inte för publicering. Dokument som inte
samverkats, t.ex. regionalt dokument/vägledning från Närhälsan om prioriteringar
publiceras inte på vårdsamverkans webb.

Det råder brist på skyddsmaterial och vi behöver samarbeta och dela med oss. VästKom fått
i uppdrag att inventera kommunernas behov av skyddsutrustning.

P3

Behov av Mellanboende: VGR förbereder underlag, VästKom tar ställning i frågan

Informationsutbyte – lägesbild
Göteborgs stad: Pågår ett arbete att ändra avlastningsplatser till kort-tids platser för
utskrivningsklara patienter med Covid- 19 smitta. Biståndsbeslut i vanlig ordning.

Närhälsan poängterar vikten av att alla behöver involveras i tidigt skede när kommunen
planerar åtgärder som påverkar samarbetet med berörda vårdcentraler. Ev. kan det bli
aktuellt med omdisponering av personal.
SHIV/ANS Frågan om behandlingsbegränsningar lyfts. Nationella principer gäller

SU: Ett framtida scenario kan vara att sköra personer i eget boende kan behöva ökad
omsorg /kort-tids vård. Regionala riktlinjer behöver uppdateras gällande behandling med
syrgas i palliativt skede. Pat som är i fortsatt behov av syrgas efter slutenvård är inte
medicinskt utskrivningsklara. Syrgas som symtomlindring överskattat i palliativt skede, här
finns andra valbara alternativ. Budskap från Maria T: Utanför sjukhus – utan syrgas!
Närhälsan: Ställer om till ökad mobil närvård/hembesök till boende, ökat antal
brytpunktssamtal, digitala vårdmöten. Många frågor till vårdcentralen från hemtjänst som i
högre grad ev. kan samordnas inom kommunen?
Härryda: I nuläget ingen möjlighet att centrera smittade personer på boende. Finns inga
lediga platser att styra om till. Måste ha resurser för att kunna vårda hemma.

Behov av stöd på delregional/lokal nivå
Under tiden som temagruppernas arbete är i viloläge efterfrågas stöd från temagruppernas
processledare till NOSAM.
LGS föreslås att utse temagruppernas processledare till kontaktperson för effektiv
kommunikation till/från NOSAM och identifiera gemensamma samverkansfrågor till
delregional nivå, enligt modell:

Ställningstagande: LGS enas om att temagruppernas processledare utses till kontaktpersoner
för NOSAM enligt förslag. Till nästa möte förslag till arbetsmodell/ form och innehåll.

NOSAM

Kontaktperson

Angered
Östra Göteborg
Partille
Centrum
Maj/Linné
Örgryte/Härlanda
Härryda
Mölndal
Västra Göteborg
Askim/Frölunda/Högsbo
Lundby
Norra Hisingen
Västra Hisingen
Öckerö

Frida Palm
Agneta Bergqvist
Lena Ekeroth
Björn
Gunnarsson

Kommunikation från mötet
• Anteckningar skickas ut i nära anslutning till mötet, kallelse i Outlook.
• Kort- info sammanställs till LGS politiskt samråd
• Formen Mellanboende utreds på uppdrag av VVG
• Kommunen uppmanas vårda på/i boendet
• Fråga till VVG: Vägledning Begränsning av vårdinsatser
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41345/Begr
änsning%20av%20vårdinsatser%20-%20vägledning.pdf?a=false&guest=true
• http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Nyheter-Startsidan/FokusNyhetsarkiv/MELIOR-Viktigt-att-dokumentera-under-begransade-vardinsatser-paALLA-inneliggande-patienter/
Kommande möte: Fredag 3 april, kl 10-11, kallelse via Outlook kalender.
Maila gärna in frågor till: anne-charlotte.larsson@vgregion.se
•
Vårens planerade aktiviteter; 20 april, 8 maj

Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson

Justerat 2020-03-27
Lena Lager

