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Beredskapsjouren/Läkarjouren AB
Processledare, LGS & Politiskt samråd
Processledare TG Ä
Kommunikatör

Inledning/Välkomna
- Föregående anteckningar till handlingarna
- Övriga frågor anmäldes
Information VVG
VVG -samordningsgrupp för Covid-19 samt VVG ordinarie 2020-12-11, bilagor med
kallelse till dagens möte
Summering VVG Covid: Förvärrad lägesbild. VGR förstärkningsläge. Smittskydd
uppmanar till följsamhet rutiner och allmänna rek. Uppdaterad rutin för smittspårning
& screening publicerad. Önskemål från kommunerna om testsvar innan patientens

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

hemgång, sjukhusen gör sitt bästa men det är inte alltid görbart. Kommunikation och
samverkan avgörande. Tilltagande smittspridning mellan personal. Alla anställda
måste följa råden för att undvika smittspridning på arbetsplatsen.
VVG ordinarie möte: Färdplan Nära vård, remissversion tillsammans med info-material
under våren. Uppföljning ledning- och samverkansstruktur påbörjas med intervjuer i
januari. Förfrågan om deltagande skickas ut till delregionala vårdsamverkansarenor.
Genomlysning/inventering av mobil verksamhet nov/dec. Utgår från sjukhus, handlar
inte om enstaka mobila besök i nuläget utan om struktur i ordinarie verksamhet. För
en samlad bild av mobila verksamheter, och ett underlag för vad som ev. saknas, har
enkät skickats ut. Förlängd svarstid till 23/12.
Information styrgrupp egentest
Totalt 1500 personalprov /egentester per dag i regionen. För att få snabbare svar
skickas proverna, från den 14/12, till Danmark för analys. Andelen positiva svar inom
Göteborgsområdet, 21 000 tester, snitt 5,97 %. Återkoppling av positiva svar till
vårdcentral har inte fungerat optimalt. Viktigt fylla i rullisten i systemet. Rek. att chef
och medarbetare kommer överens om att kontakta den vårdcentral där medarbetaren
är listad för att säkerställa smittspårning vid positivt svar.
2020 12 10: Version 5 Screening och smittspårning av Covid-19 i kommunal vård och
omsorg sid 4 vem-gör vad.
Transporter av prover röda dagar 25/12 och 1/1: Separat körschema för
transportservice kommuniceras till kontaktpersoner i kommunerna, via Björn
Gunnarsson till kranskommunerna och Annika Thorén till Göteborgs stad.
På vissa håll stor brist på testkitt. Extra turer med leverans från de tre packstationerna
så fort kitt och lådor packats klart. Prioriteringsordning om det saknas egentest: 1:a
Vård och omsorgspersonal. Prio 3 får vänta (t ex skolpersonal). Smittskydd avgör om
det måste prioriteras mellan egentest och smittspårning.
Information - Laget runt
Göteborgs stad: Ökande smittspridning i några stadsdelar. Överlag bättre beredskap
att hantera uppkomna situationer. Bemanning: Bekymmersamt men hanterbart, oro
inför helgerna.
Närhälsan: Ansträngt läge med mycket provtagning, försöker hitta lösning inför
helgerna. Gamlestadens Jourcentral, PCR test alla röda dagar. Webbtidbokning 1177.
Behövs provtagningskitt för att hålla uppe verksamhet alla röda dagar. Utifrån
nuvarande läge tveksamt om det är möjligt att provta alla som vill. Hög andel positiva
prover. Angered toppat för några veckor sedan. Den regionala smittspårningsenheten
slagit i taket och många väntar på att bli smittspårade. Vårdcentralerna har fått ta
tillbaka smittspårningen. Bemanning: Hög belastning på personalen, oro inför
helgerna.
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PrimÖR Vårdcentral: Ansträngt läge. Bemanning: Hög sjukfrånvaro bland personalen.
Planerar för att klara julhelgerna. Info om massvaccination skapar frustration.
Härryda: Stabilt läge. Smitta på ett av sju boende. Covid enhet med 10 platser, 1 vårdas.
Ingen smitta i hemtjänst. God samverkan med vårdcentraler. Rutin på plats för
mottagande vid återkomst från sjukhus. Relativt god tillgång på vikarier. Två chefer i
beredskap alla dagar.
Partille: Hög smittspridning i samhället. Problematiskt få till smittspårning egentester.
Inga chefer på plats under helgerna. Bemanning: Överanställt en del personal,
baspersonal ok. Mer oroligt för sjuksköterskor, hög belastning. Bra samarbete med
vårdcentraler.
Mölndal: Har haft två stora utbrott på boende med spridning till personalen. Kämpigt
men nu på bättringsvägen. Enstaka smitta i hemtjänsten. Bemanning inför helgerna
avklarad på papperet.
Öckerö: Stabilt läge, inga smittade vårdtagare ännu. Indikationer om kraftig ökning av
samhällssmitta. Till dagens NOSAM möte har vårdcentralerna lyft frågan om
besöksförbud på boende under helgerna
Sjukhusen i Väster/ANS: Regionen gått upp i förstärkningsläge. Tufft på alla sjukhusen.
I nuläget ingen nedstängning av operation/ANS, som i våras. Ev. ytterligare
omprioritering mellan sjukhustomterna. Diskussioner förs mellan förvaltningar för att
flytta produktion.
Carlanderska sjukhuset: Stort arbete kring skyddsutrustning, smittspridning på några
enheter. Försöker uppehålla operationsverksamhet. Problem med sövningsmedel,
opererar mycket för SU. En del röntgen för regionen.
Vårdcentralen: Ansträngt läge, haft en del smittspridning.
SU: Väldigt bekymmersamt. Ökat patientinflöde, riktas till Östra sjukhuset, mestadels
nu covid avdelningar. Även Mölndals sjukhus har en andel covid enheter. Generell
ökning av samma sorts patienter som i våras. Sahlgrenska tomten tar större parten
vanliga flödet, öppnat 45 nya platser senaste veckan. Väldigt ansträngt, försöker hitta
lösningar, bl.a. indragna semestrar. IVA vården personalkrävande, drar enormt mycket
resurser. Omloppstiden på IVA är halverad mot i våras. Snabbare flöde in- ut från IVA.
Fler patienter kan hanteras i högflöde och inte respirator. Diskussion mellan regionens
förvaltningar för att hjälpa varandra med IVA platser. Oro inför helgerna. Kursändring
mask+ visir i utrymme för personal har skapat många frågetecken. Särskild stab
hanterar pågående cyber-angrepp. Uppdaterade manuella rutiner.
Beredskapsjouren: Fortsatt tufft läge, hög belastning på jouren. Extra bemanning inför
helgerna.
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Info/Frågeställningar från NOSAM
Fråga: Riktlinje medföljande personal till sjukhus - hanterad
Fråga. Förtydligande info angående snabbtester - hanterad
Fråga: Smittspårning röda dagar?
Göteborgs stad: Det finns inte förutsättningar för smittspårning helg/röda dagar. Enligt
rutin är regionen ansvarig och kommunerna ska vara behjälpliga.
Regionen behöver vara tillgängliga för att kunna hålla i smittspårning, ordinera prover
och samverka med ansvarig chef på ex. ÄBO. Lägre bemanning av sjuksköterskor
medger inte omfattande provtagning under jourtid.
Svar: Närhälsan smittspårar alla röda dagar på samma sätt som på vardagar. Åsa Lind
återkommer till Babbs Edberg efter dialog med ansvarig PVO-chef för Hisingen.
Fråga: Utredning smittspårning kommunalt hemtjänstperspektiv (personel index) smittspårningsenhet?
Svar: Vid provsvar där personen samtidigt är hemtjänstpersonal förväntas
vårdcentralen provta hemtjänstens brukare. Vårdcentralen måste då få lista från
kommunen över vilka brukare personen varit i kontakt med. Under röda dagar har
vårdcentralen inte möjlighet göra hembesök annat än via beredskapsjouren. För
beredskapsjourens läkare är det inget bekymmer att ordinera om det kommer en
önskan om provtagning, däremot kan inte beredskapsjourens läkare ta provet. För att
komma igång med smittspårningen är det önskvärt att lösa frågan om provtagning.
Dialog förs mellan VGR/Kristin Rygge och kommunala företrädare.
Övriga/Nominerade frågor
Symtomkontroll – goda idéer efterfrågas.
Nya rutiner kring munskydd i flera situationer och trånga utrymme. Det finns inte
arbetsledare eller chef på plats vid varje tidpunkt när någon börjar. Goda idéer
efterfrågas.
• Göteborgs stad: Checklista att skriva i och följa upp , se bilaga.
• Härryda: Goda ex från Helsingborg, bygger på egna /kollegiala ansvaret och att
skicka hem varandra. Affisch på dörren, känn efter -hur är det- prata i teamet
med varande.
• Mölndal: Snabbtester inför varje arbetspass, pilotprojekt startar
Covid vaccinering:
Närhälsan: Covid vaccin beräknas anlända runt 24:e december. Politiskt önskemål om
samordnad uppstart. Obekräftade uppgifter om antal doser. Kristina Rygge, samordnar
inom VGR. Kontaktat Närhälsan om att bistå med personal. Planering pågår. Kan inte
tömma vårdcentralerna för denna uppgift och det kan bli tal om att häva personalens
semester. Under eftermiddagen väntas en kommunikationsrapport från VGR.
Kommun och sjukvård jobbar vidare för att tillsammans försöka möjliggöra
vaccinationer under mellandagarna.
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Inför vaccination: Behövs listor över hemtjänstens brukare
Vårdcentraler efterfrågar listor över hemtjänstens brukare, hur hantera sekretessen?
Det är nödvändigt att hitta en lösning. Behövs en extrem koll på hur många som skall
ha vaccin vid exakt rätt tidpunkt för att matcha de doser som kommer, kort hållbarhet.
Krävs en stor arbetsinsats att inhämta samtycke från den enskilde.
Kommunerna skall lämna besked till Länsstyrelsen innan tisdag nästa vecka.
Dialogen fortsätter.
Munskydd under visir - arbetsmiljöperspektivet
Dialog kring tillgång på material och hantering av ”sopberget” av använda munskydd.
Information:
Samverkansgrupp rehab har återkopplat en god samverkan och gott samarbete.
Gruppen fortsätter mötas nästa termin. Från dagens möte återkopplar Åsa Sand till
Gunilla Kjellby vikten av att arbetsgruppen diskuterar problemställningar och
lösningsförslag, beslut fattas i annat forum.
Nominering AU Utveckling: Frida Palm ersätter Marita Wiklund i länsgemensam
arbetsgrupp Utveckling.
Kommande mötestider: Nytt datum för NOSAM dialogmöte 15/1 11.15-11.45
LGS extra mötestider, ordförandebeslut, återkommer
Månad
V2
V3

VVG
ordinarie

VVG covid

LGS covid

LGS
ordinarie

15/1
18/1

15/2

17/3

14/4

10/5

18/1
27/1
3/2
9/2
15/2
24/2
1/3
11/3
17/3
30/3
7/4
14/4
21/4
29/4
5/5
10/5
19/5

NOSAM
covid
15/1

21/1

22/4

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

26/5
14/6
Till nästa möte maila gärna in frågor anne-charlotte.larsson@vgregion.se
Kort-info /Budskap ut:
•

Ansträngt läge men alla uppmanas att hjälpas åt där vi kan över
organisationsgränserna

Hälsning från Josefin Lantz till LGS
Efter snart åtta år i det här uppdraget så tackar jag för mig! Det har varit enormt
utvecklande och lärorikt att jobba med er alla. Men jag förflyttar mig inte så värst långt,
lämnar Götaborgsområdet för att arbeta med vårdsamverkan i Västra Götaland. Och
där tror jag vi kommer höras igen.
-

och tack för den härliga murgrönan som piggar upp i decembermörkret!

Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare
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