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Områdeschef, område 3, SU
Stadsdelsdirektör, Centrum
Processledare LGS & politiskt samråd
Kommunikatör
Förvaltningschef, Öckerö
Läkarjouren AB (beredskapsjouren)
Primärvårdschef, Närhälsan
Stadsdelsdirektör, Norra Hisingen
PrimÖR, Verksamhetschef, Carlanderska
Planeringsledare, GR, social välfärd, hälso- och sjukvård
Ers. Partille kommun
Ers. Härryda kommun
Ers. Mölndals stad

T.f. områdeschef, område 6, SU
Primärvårdschef, Närhälsan
Socialchef, Härryda kommun
Avd. chef Äldre/Hälso- och sjukvård, SLK Göteborgs stad
Tandvårdschef, Allmäntandvården, VGR
Förvaltningschef, Vård och omsorg, Mölndals stad
PrimÖR, VD, Omtanken
Förvaltningschef, Vård–och omsorg Partille
Ansvarig tjänsteperson, G HSN Koncernkontoret VGR
Verksamhetschef, Vuxen Habilitering, VGR
Avd. chef IFO, SLK, Göteborgs stad
Bitr. sjukhusdirektör, SU
Bitr. sjukhusdirektör, Sjukhuset i väster

10.00-11.00.

Inledning
Åsa Sand, ny ordförande LGS, hälsar välkommen till dagens möte. Närvaro registreras i
chattfunktionen. Dagordningen fastställs. Föregående dokumentation läggs till
handlingarna. Övriga frågor anmäldes

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från VVG, 2020-07-02, bilaga till kallelsen
Anne-Charlotte Larsson informerar från VVG -mötet
Covid-läget är relativt stabilt för regionen i sin helhet, fortsatt minskat behov av
sjukhusvård. Fältsjukhuset extra resursplatser avvecklas. 176 inneliggande patienter varav
33 IVA-vård, stora variationer mellan sjukhusen (SU 24 IVA-patienter). Smittskydd
rapporterar ökat antal provtagningen, > 80 % provtagna inom primärvården. Avspeglar sig i

antalet personer med positiv covid-19, ca 2000 nya fall/vecka. Många yngre, oftast med
lindriga symtom – vilket i sig kan driva en smittspridning i regionen.

Reviderad rutin 2020 06 30:
Screening och smittspårning av covid 19 inom kommunal vård och omsorg version 2
Rutinen hette tidigare Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala
korttidsboenden och särskilda boenden för äldre. Screening omfattar nu även LSS-boende.
Screeningprovet tas endast en gång. Smittspårning omfattar såväl LSS-boenden som
personer i ordinärt boende med hemtjänst eller kommunal hemsjukvård.

Reviderad regional rutin vårdhygien: 2020 06 30 version 9
Förändringarna gäller huvudsakligen personlig utrustning utan risk för aerosol-smitta där
visir alltid kombineras med munskydd. Personalen slipper därmed göra en riskbedömning
om det finns behov av munskydd eller inte. OBS att mycket informationsmaterial nu är
inaktuellt och kommer uppdateras efterhand. FHM rekommenderar att medarbetare inom
vård och omsorg (region och kommun) som insjuknar alltid bör provtas för att bekräfta
diagnos vid misstanke. För kommunens medarbetare rekommenderas Egentest i så stor
utsträckning som möjligt.

Kommentar: All provtagning i samband med smittspårning på kommunala boenden ska
ordineras av samordningsansvarig vårdcentral/läkare. Enhetschefen eller sjuksköterska på
boendet kontaktar samordningsansvarig VC om ett nytt fall, personal eller vårdtagare,
konstaterats. Egentest-kit kan användas för smittspårning av personal men det är rutinen
för screening/smittspårning som gäller – inte vägledningen för provtagning av personal.
Viktigt att skilja på detta utifrån syfte.
• Vägledning avser egentest med syfte att medarbetare ska kunna återgå i tjänst
• Rutin för smittspårning/screening har som syfte att begränsa smittspridning av
nyupptäckta fall.
Kombination möjliggörs då det i vägledningen står att man som medarbetare ska meddela
svaret till sin chef.
Metoden med provtagnings-kit och instruktioner för hur man tar, packar och mottar provet
kan användas oavsett om det handlar om egentest eller screening/smittspårning
Vägledning provtagning egentest covid 19 version 10
Ordinärt boende: För personal inom LSS och hemtjänst är det i dagsläget inte tydligt vem
som är samordningsansvarig läkare och det pågår ett arbete inom regionen för att utreda
hur detta ska hanteras. I väntan på annan lösning kontaktas ordinarie
vårdcentral/behandlande läkare för initiering av smittspårning i enlighet med
Smittskyddslagen.

Frågor från LGS till VVG:
Provsvar: Oacceptabelt långa ledtider för covid-19 tester vid hemgång, kan ta 5 dagar innan
svar när brukare/boenden testats.

Svar: Inga problem med svarstider för direkttest.se. Under midsommartid hade Unilabs
fördröjda svar men generellt är det inte någon fördröjning.

Skyddsmaterial: Börjar bli svårt med beställningar av skyddsutrustning den ordinarie
vägen. Allt som ofta är produkter såsom munskydd IIR restnoterade. Hur ser läget ut med
försörjningen av skyddsmaterial centralt via VGR och OneMed?

Svar Skövdedepån: Utifrån nuvarande situation ser det bra. VGR har inte någon brist på
Munskydd IIR och kan fortsatt stötta kommunerna inom VG med Munskydd IIR,
Plastförkläden LÄ samt Visir PP.
Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg har fattat beslut om:
Rutin rehab efter utskrivning Covid 19 inga behov av kommunala insatser
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Info/Frågeställningar från NOSAM – för fortsatt dialog:
Lundby:
• Smittfrihetsstatus: Hur förhåller man sig inför flytt till äldreboende från hemmet. 7 eller
14 dagar efter debut?

Från dialogen: Ref till smittskyddsläkarnas smittskyddsblad/läkarinfo.
Har personen symtom = 14 dagar, screening/symtomfri = 7 dagar

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-lakare200515.pdf

Centrum:
• Screening och smittspårning, version 2: ” Det är önskvärt men inte ett krav att provsvar
finns till hands när personen flyttar in.”
- När det gäller personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom är det viktigt
att veta då det är svårt att isolera personen från andra boende. Kan
kommunen neka inflyttning tills provsvaret finns till hands?

Från dialogen: Kommun måste förhindra ev. smittspridning till andra boende. Sjukhuset har
ett begränsat antal vårdplatser varför det behövs ett flyt i processen. Generellt svårt att
skriva rutin som passar för alla situationer. För den specifika målgruppen krävs individuell
bedömning och dialog för att hitta bästa möjliga lösning från fall till fall.
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Ställningstagande: Babbs Edberg tar frågan tillbaka till NOSAM Centrum. Återkoppling
nästa möte.

Information - Laget runt
VGPV Närhälsan: Direkttest.se. Ökad provtagning med hög belastning på regionens
laboratorier, ökad kapacitet genom Scilifelab i Stockholm. Kräver särskilda provtagnings kit
och etiketter. Vissa kit har upptäckts där QR-koderna, grupp 4, har sammanblandats och
patienter har fått fel provsvar. Ett förtydligande har gjorts i vägledningen (att scanna röret inte plastpåsen). Tufft läge för chefer och medarbetare, sjukskrivningar bland personalen.

VGPV PrimÖR: Tufft läge med hög belastning på läkarna; provtagningar, olika intyg,
smittspårning

Göteborgs stad: ÄBO, lugnare och stabilt läge, rutinerna fungerar bättre, mindre oro. Trötta
medarbetare och chefer, hoppas kunna hantera smittspårning om det behövs under
sommaren. Sjuksköterske-organisationen extremt sårbar.

SU: Trött och sliten personal. 24 av regionens 30 IVA-covid patienter finns på SU. Antalet
inskrivningar minskar. Missnöje bland personal som får semester i september. Minskad
operationskapacitet. SU köper bemannade op-salar från Carlanderska men kapacitet räcker
inte till för att täcka behovet av akut ortopedi. Extra anspänning på sommarens
vårdplatsläge i år.

Bemanningsjouren: Märkbart ökad psykisk ohälsa i samhället. Antal vårdintyg gått från c:a 2
till 8 per dygn? Patienter som vanligtvis söker vård själva uteblir från besök och avstår
kontakt med vården. 60 -70-80- talister. Ökat antal oros-anmälningar.
Härryda: Smittspårning kommit igång. Ansvarig läkare avgör omfattningen av smittspårning
kring ett fall, efter individuell bedömning. Från kommunens sida hade det varit önskvärt
med ett förtydligande då de ibland förekommer oklarheter om i vilken omfattning
kartläggningen skall ske.

Mölndal: Smittspårning fungerar bra. Kommunens enhetschef stöttar upp vid screening.
Forskningsprojekt pågår. Inga oklarheter kring antalet som skall smittspåras.
Kohort-avdelning Fallströmmen, 4 vårdtagare, nerskalat i linje med Göteborgs stad. Om det
finns behov kan Mölndal sälja platser. Trött och sliten personal, stort tryck på MAS och
enhetschefer. Förändrade riktlinjer påverkar arbetsmiljön.
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Partille: Tungt på sköterske-sidan. Hanterat större smitta på ett boende. Enhetschefer
flaggar upp för trött personal. Läget stabilt men ansträngt.

Övriga frågor
Göteborgs stad
Inför inflyttning
Från kommunen signaleras att testning inför inflyttning till ÄBO hanteras på olika sätt.

Dagens budskap: Säkerställ informationsöverföringen om planerad flytt till den som
ansvarar för provtagningen enligt rutinen. Alla som flyttar in på kortidsenhet, LSS-boende
eller SÄBO, oavsett varifrån de kommer, ska provtas. Ordinerande läkare för personer i
ordinärt boende, som ska flytta till SÄBO, korttidsboende eller LSS-boende, är
samordningsansvarig vårdcentral/läkare för det boende personen ska flytta till.

Till nästa möte
Undantag från besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19. SoS allmänna råd om undantag från besöksförbudet. Beslutade 8
april 2020

Kommande möte
Skype, fredag 17 juli kl. 10.00 -11.00
Mötesordförande: Maria Taranger
Maila gärna in frågor: anne-charlotte.larsson@vgregion.se
Fastställt mötesschema
Månad
VVG
Juli
Ersättare

Augusti
Ersättare:

16/7, 30/7
Kl. 15.00-16.00

LGS
17/7, Maria T
31/7 Louise O
Kl. 10.00-11.00
Kallelsen v.b. av
ledamöterna till
sina ersättare

Från LGS
V 27, 29:
Anne-Charlotte
V 31: Björn G
V 28, 30 Erika H
13/8, 27/8
14/8, Maria T
Kl. 15.00-16.00 28/8, Åsa Sand
Kl. 10.00-11.00

Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

VVG C
Nätverk/BG
16/7, 30/7
Kl. 10.00-11.00

NOSAM

13/8, 27/8
Kl. 10.00- 11.00

14/8 Maria T
28/8 Åsa S
Kl. 11.15-11.45

V: 27, 29
Anne-Charlotte
V 30: Björn

V: 31 Björn

17/7 Maria T
31/7 Louise O
Kl. 11.15-11.45

