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Sammanfattning
Lägesrapport – laget runt
Arbetet har på grund av covid-19 inneburit en stor omställning och arbetet har förändrats.
VC har i ett par månader haft mindre patientflöde men det ökar nu igen. Samtliga VC gör
hembesök, mkt telefon och digitala kontakter. Lasarettet har ställt om mycket och många
interna rutiner som uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt få patienter utskrivningsklara
och att det sker en tydlig information i IT-tjänst SAMSA. Lasarettet har arbetat med att
utbilda i IT-tjänsten så att alla kan förmedla informationen. Alingsås kommun arbetar med
att förhindra att smitta kommer in på boenden. Personal arbetar nu mer specifikt, växlar
inte samma dag från att vårda friska till att vårda sjuka. De upplever att det varit hanterbart
i antalet utskrivningsklara patienter hittills. Högt tryck på försörjningsstöd med fler
telefonsamtal. De befarar att trycket kommer öka till hösten då många idag mår psykiskt
dåligt. Lerums kommun har haft smitta på boende men de flesta är nu friska. När en
person är utskrivningsklar på sjukhuset tar Lerums kommun i första hand hem den enskilde
till det egna boendet.

Viktigt att samtliga följer de riktlinjer som gäller på grund av rådande situation.

Sammanfattning
Aktivitetsplan 2020
Svårt i den rådande situationen att arbeta vidare med den planering som gjordes i
aktivitetsplanen. Det är dock viktigt att allt arbete inte stannar av som exempel kan
nämnas öppenvårdsprocessen som UG bestämmer sig för att nu ta ett omtag kring.

Avvikelser i samverkan
Effektiv avvikelsehantering syftar till att öka patientsäkerheten genom att identifiera och
förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser
samt i processer där Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
samverkar. Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam
rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. Anslutning till IT-stödet sker successivt.
Implementeringen ska samordnas via delregional vårdsamverkan. SAMLA ska påbörja ett
arbete för att strukturera hanteringen så att även privata och kommunen ska få
möjlighet till IT-stödet.

