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Skype. 10.00-11.00

Inledning/Välkomna
Dagordning fastställdes, övriga frågor anmäldes.
Föregående minnesanteckningar
LGS extra C. Följs upp och läggs till handlingarna:
• VVC covid 19, dokumentation kan spridas men inte publiceras.
Ordinarie LGS 2021-01-21: Revideras utifrån inkomna synpunkter
Information VVG
VVG -samordningsgrupp för Covid-19 2021-01-27
Åsa Sand, Babbs Edberg, Erika Hägg
Information från VVG extra Covid möte 2021-01-27. Dokumentationen bilagd kallelse
till dagens möte.
Övergripande från VGR rapporteras en försiktigt positiv trend. Rörligt antal
inneliggande, dock fortsatt stor belastning inom hälso- och sjukvård. Tillfredsställande
tillgång på material. Målkonflikt mellan återhämtning/hantera uppdämt vårdbehov.
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Viktigt hålla i allmänna råden, munskydd skall användas i vårdlokaler. Viss farhåga
inför en andra ”puckel”. Kyla kan bidra till ökad smittspridning. Muterade varianter att
beakta. Efterfrågan av vaccin större än tillgång. I stort alla startklara. Under veckan
info-brev till inv. >70 år inom VG. Regional samverkansgrupp håller ihop
vaccinationsfrågorna. Sjukhus/primärvård jobbar på i vaccinationsgruppen, bl. a
diskuteras hur jobba mot utsatta grupper, t. ex. hemlösa. Om prioritering behöver
göras inom prio-grupper, utgå från ålder. Rekommendation till kommunerna att
avvakta med ”egen” uppstart av snabbtester i dagsläget. Partille och Lerum anmält
intresse för deltagande i pilot. Kontaktpersoner och ansvariga för piloten: Jan Kilhamn,
VGR och Jeanette Andersson, VästKom.
Från dagens dialog:
Partille: Kommunscreening väckt en del frågor, bland annat ekonomi. Hoppas komma
igång när info finns.
Närhälsan: Vårdcentral i Partille tagit sig an detta. Finns en del att lösa ut, ett första
utkast till vägledning besvarar inte alla frågor. Av stor betydelse att jobba i de lokala
samverkansgrupperna/NOSAM, involvera vårdcentralerna. Behöver lösa hantering
smittspårning, stora volymer, kan behöva koppla in regionala smittspårningsenheten.
Mölndal stödjer gärna med info.
Behövs förtydligande om att läkare i hemsjukvård och SÄBO ska vaccineras inom
gruppen vård och omsorgspersonal.
Information styrgrupp egentest
Björn Gunnarsson
Förutom Partille och Lerum har även Grästorp anmält intresse för pilotprojekt.
Egentester: 27/1 – 33 308 tester, andelen positiva ligger i stort på samma nivå, Inom
Gbg-området snitt 6, 86 % positiva (prover som skickats till lab. i Danmark)
Antigentesterna är inte med i statistiken.
Information - Laget runt
Kommuner
Göteborgs stad:
ÄVO: Smittläget har inte ökat, förhållandevisa låga nivåer, 30-tal personer / 8 400
brukare inom hemtjänst. Smittskydd och vårdhygien är inkopplade på ett boende. 10
hyresgäster insjuknat, troligen hade smittan kommit innan andra dosen vaccin, alt
någon dag därefter. De flesta personerna mår bra, en person på sjukhus.
FFS: Låg andel konstaterad smitta, även andel misstänkt smittade har sjunkit.
Hanterbar situation både personal och brukare
Partille: Lägre smittspridning, flera tillfrisknat. En del frågor om när vaccin kommer.
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Öckerö:
Ökning förra veckan. Enstaka smittade på boende och i hemtjänst, hanterbart läge. Får
inget vaccin, bekymmersamt att inte klara fas 1. Frustration bland personal.
Mölndal:
Snabbtester fortsätter tills vaccinering färdig. Strålande nöjda med resultatet. Har inte
fått in mer smitta. Nöjda med upphandlad vaccinatör för personal som sköter bokning
själva.
VGR
SU:
Nedåtgående trend covid-smittande patienter. Operationskapacitet ett problem,
hoppas kunna balanseras upp. God hjälp från Sjukhusen i väster som ställt upp med
bemannade operationssalar. Ingen ny tilldelning vaccin, inte kunnat vaccinera alla i
prio 1, t ex läkare på akuten.
SiV/ANS:
Läget förbättrats under veckan. Diskuterar när medarbetare kan flyttas tillbaka till
Angered (och Frölunda) som nu jobbar i covid-vården i Alingsås och Kungälv.
Carlanderska:
Stabilt läge. Operationssalar bemannade. Kan även erbjuda mer inom medicin klin, ff a
UCG och arbets-EKG, stöttar bl.a. Alingsås. SU tacksamma för de bemannade
operationssalar man kan ta del av.
Dialog kring covid-test inför operation. SU rutin går med som bilaga till dagens
anteckning.
PrimÖR – vårdcentraler
Vaccin har fördelats ut ojämnt vilket skapat oro inom PrimÖR. Några börjat vaccinera
fas 1, fas 2 och t o m fas 3. Får inte användas som en listningsreklam.
Borde fått vaccin att vaccinera läkare inom SÄBO och HSV.
Efterfrågas mer information om att risk-grupper skall vaccineras inom primärvård.
Närhälsan:
Stort tryck i telefonen, många frågor om vaccin. Det saknas plan för leverans vilket gör
det svårt att planera vidare, skapar frustration bland medarbetare och 1:a linjens
chefer. Tacksam för all hjälp som kan fås att hitta lämpliga lokaler. I nuläget högre
kapacitet än vad som efterfrågas av PCR-test/-tider. Regionala smittspårningsenheten
är nu i fas och kan hjälpa vårdcentralerna med smittspårning i närtid, startar upp
direkt efter positivt svar.
Beredskapsjouren
Inget speciellt att rapportera. Väntar på vaccination av jourläkare.
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Frågeställningar från NOSAM Östra Gbg
Fråga från NOSAM nordost om fördelning, turordning och tillgång på vaccin hänvisad
till regional samordningsgrupp.
Övriga frågor
Vaccination av person med allergi:
Upphandlade företag har svarat att man inte kan vaccinera personer med allergi
(hälsodeklaration). Förekommit att företag vänt sig till vårdcentral för hjälp. Detta
behöver riggas från regionen.
Förfrågningar inkommit till allergologen, SU, hur tolka föreskriften. Per Albertsson, SU,
kan erbjuda 3 x 30 min/vecka för frågor och svar dit primärvården kan vända sig.
Primärvården ser detta som en förmån. Åsa C Lind håller i frågan och återkommer
Info från VästKom till kommunerna:
Lena Lager har kommenterat: Felskrivning angående kommunens ansvar för
vaccinering av hemtjänsttagare. Processledaren har varit i kontakt med Charlotta
Wilhelmsson, VästKom. Revidering pågår, invänta nytt info - brev innan spridning.
Budskap ut från dagens möte:
Läget är, om än tillfälligt, mer stabilt. Medvetna om att det finns frustration och frågor
kopplat vaccinationsfrågan.
Kommande mötestider: LGS extra möte fredagar jämn vecka.
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Till nästa möte maila gärna in frågor anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
LGS processledare
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