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10.00 – 11.00

Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Övriga frågor
anmäls:
• Provtagning äldre
• Epidemisjukhus – plan Östra
• Info VVG

LGS: uppdrag under rådande läge med spridning av coronaviruset
LGS ledamöter har enligt reviderad uppdragshandling mandat att representera, samarbeta,
diskutera och efter förankring besluta i strategiska frågor. Vara informationsbärare till och
från LGS inom den organisation/verksamhet man representerar. Vikten av att förankra
ställningstagande/beslut poängteras i rådande läge.
Uppdragshandling

På länsgemensam nivå träffas VVG 2 gånger /vecka (måndag och torsdag). LGS
representanter; Erika Hägg, Göran Matejka, Anette Johannesson och Nick Johansson. De
anteckningar som går ut efter mötena med VVG är för deltagarna och som stöd inför
dialoger lokalt/delregionalt, är inte formulerade att publicera som de är.

I anslutning till dessa sker delregionala avstämningar där ordförande och vice ordförande
ansvarar för den delregionala samordningen. VVG kan löpande ge uppdrag till undergrupper
inom samverkansområdet i syfte att säkerställa olika kompetensområde t.ex. rutiner vid inoch utskrivning, mobila team eller tillgången till läkemedel och hjälpmedel i den kommunala
vård- och omsorgen.
För att nå ut med information föreslås att även kommunerna Mölndal och Öckerö bjuds in
till avstämningsmöten. Beredskapsjouren ses som en viktig medspelare att adjungera.
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Ställningstagande: LGS enas om delregionala avstämningsmöte fredagar kl. 10.00- 11.00
via Skype. Representanter från Mölndal och Öckerö samt Läkarjouren AB/Beredskapsjouren
inbjuds att delta.

Struktur - hur ska temagruppsmöten och övriga möten i samverkan prioriteras?
Dialog om struktur för samverkansuppdraget med förslag att pausa temagruppernas arbete
då det i nuläget är högt tryck i verksamheterna. NOSAM kan bjuda in SU att delta digitalt vid
sina möten via Maria Taranger SU/Östra.
För att spara varandras tid kan processledarna stötta genom ett utökat uppdrag och ges nya
uppgifter. Föreslås även att erbjuda NOSAM ordförande korta Skype-avstämningsmöte efter
LGS fredagsmöte.
Microsoft har två system för digitala möten, Skype och Teams. I nuläget använder regionen
Skype och kommunerna Teams vilket skapar en del problem med åtkomst och dålig kvalitet
vid digitala möten. Åsa Lind tar med denna tekniska fråga till VVG.
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Ställningstagande: LGS enas om att pausa temagruppernas arbete. LGS utökas vid
avstämningsmöte Covid-19 med representanter från Mölndal, Öckerö samt
Beredskapsjouren. Maria Taranger SU:s kontaktperson för NOSAM ordförande. LGS
arrangerar avstämningsmöte med NOSAM fredagar kl. 11.15- 11.45.

Enas och beslut om gemensamt budskap från de tre parterna.
Förslag på skrivelse med gemensamt budskap från kommun, primärvård och sjukhus
utskickat med dagens kallelse:
Till allmänheten: Kommun, sjukhus och primärvård arbetar enat för att sköra äldre ska få
vård i hemmet och inte skickas till sjukhus.
Till personal: Viktigt att prioritera samverkan, delge varandra relevant information och
lösa situationer.

Förslag: Textens innehåll revideras utifrån inkomna synpunkter och därefter skickas
pressmeddelandet från Josefin L till ledamöterna f.v.b. till organisationernas
kommunikationsavdelningar eller motsvarande för spridning.
Åsa Lind, Maria Taranger och Lena Lager står som kontakt-/talespersoner från
LGS/Vårdsamverkan. Det är också viktigt att det internt finns kontaktperson som kan svara
på frågor.

Förslag: Information till personal förankras och kommuniceras av LGS representanter via
linjeorganisationen och PrimÖR. Josefin L förmedlar originalversion till ledamöterna och
kommunicerar information till NOSAM ordförande f.v.b. Informationen publiceras även på
vårdsamverkans webb.
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Ställningstagande: LGS enas om att ledamöterna förankrar och sprider information i linjen
/PrimÖR via kommunikationsavdelning eller motsvarande.

Övriga frågor
Epidemiplan SU: Maria T informerar om att fas 2 i epidemiplan för Covid-19 aktiveras.
Beslutet rör akutflöde (slutenvård) och intensivvård för vuxna. Viss omdirigering av
ambulanser kommer att ske. Samtliga medicin-/kirurgi patienter med misstänkt Covid-19
körs till akuten Östra. Medicinpatienter som inte uppfyller kriterierna körs till akuten
Mölndal, kirurgpatienter körs till akuten Sahlgrenska.
Får gående patienter karantän inne i huset (Östra) utökad beredskap inför helgen.

Provtagning äldre: Göteborgs stad lyfter fråga vad som gäller inför provtagning av sköra
äldre personer. När kan kommunen få hjälp av primärvården? Ska provtagning göras eller
inte på corona-smittade som är kvar på boende? Om provtagning skall ske är kommunen
beroende av nån annan.

Det framkommer mångtydiga besked från regionen och frågan är ställd till Ann Söderström.
Provet ingår inte i primärvårdens provtagningsbatteri. Det handlar också om kompetens att
kunna ta nasopharynxprov på rätt sätt. Tvetydigt budskap från smittskydd huruvida det
enbart skall ske provtagning vid inneliggande vård eller inte. Maria T hänvisar frågor till
medicinjourens baklinje som stöttar infektion i nuläget. Hygienrutin och stödmaterial finns
att hämta via smittskydd.
Åsa L informerar om att det nu finns tält uppställt vid vårdcentralen Gamlestadstorget, där
Närhälsan tillsammans med PrimÖR kan hjälpa till att avlasta patientflödet till sjukhuset.

VVG 2020-03-19: MA och vägledning, se bilaga. När det gäller hemsidan bestämdes som
inriktning att länka till ett ställe, smittskydds hemsida. Där finns en info- flik till Kommuner
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