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Skype möte

10.00 – 11.00

Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Föregående
minnesanteckningarna läggs till handlingarna. Övriga frågor inskickade i förväg

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-03-30, 2020-04-02 utskickad inför dagens möte.
VVG är utökat med representanter från Smittskydd och Vårdhygien. Kurvan stiger, ökad
smittspridning bland äldre. Prioritet fortfarande att skydda äldre och riskgrupper - kan vi
jobba annorlunda? Skyddsutrustning: Leverans av visir, fördelas mellan VGR/VGK. Chalmers
producerar. Leverans via Hjälpmedelscentralen till centrala kontaktperson närmaste
dagarna. Göteborgs stad fått i uppdrag att jobba med ett scenario för smitta i samhället och
på äldreboenden. Göteborg har påbörjat detta för sin egen del. Fråga till LGS om att jobba
vidare i samverkan med detta scenario:

Ställningstagande: LGS enas om att jobba vidare med scenario för smitta i samhället och på
äldreboende. Arbetsgrupp sammankallas av Anette Johannesson. Initialt består gruppen av
Maria Taranger + ev. logistiker från SU, Åsa Lind, Erika Hägg samt koordinator från SLK för
att ta fram ett material att kunna användas på VG nivå.
Provtagning personal: finns oklarheter om rutin för provtagning av personal, vem-när-hur?
Gemensam planering av provtagning av personal när utökade indikationer kommer.
Beredning av frågan för hur provtagning av kommunal personal ska genomföras pågår.
Måste finnas en ansvarig läkare. Det är nya tester på gång och det ser ut som att VGR
kommer att kunna öka tillgången och analysera fler tester.
Prognos: Peak beräknas mitten av maj. Det behöver kommuniceras ut att vi kommer vara i
ett pressat läge under en lång tid!

Provtagning jourtid: Frågeställning om prover skall ordineras jourtid eller om detta skall
skötas dagtid? Problematiken riktad mot personer i eget boende med hemtjänst.
Beredskapsjouren bollplank, men bedömningen måste komma från en sjuksköterska för att
kunna ta ställning till provtagning eller inte. Kommunernas ssk åker inte till brukare som
inte är inskrivna i hemsjukvården. Kvar i boendet med symtom är i nuläget ingen indikation
för provtagning. AKM tar inte prover på de patienter som återgår till hemmet, endast vid
inläggning i slutenvård. Finns ingen enkel lösning men viktigt att undvika smittspridning
och frågan behöver lösas pragmatiskt.
P3

Ställningstagande: LGS enas om att skicka frågan via processledaren till VVG.

NOSAM – rapport
Anne-Charlotte återkopplar från processledarna. Se bilaga

Inkomna frågor
Bevakning av provsvar Covid-19.
- Vem tar emot provsvar om ordinatören är ledig och till vem i kommunen kommuniceras
provsvar?
Svar: Måndag - fredag anger primärvården tfn till HSV sjuksköterska. Vid positivt svar
återkopplas till både primärvård och HSV ssk.
Hur resurssätts beredskapsjouren och jourmottagningar?
Svar: Extra bemanning inför helger /storhelger. I nuläget planeras dag för dag.
Göteborgs stad
1. Provtagning – kan en enhet på boende prioriteras för att underlätta logistik?
Dialog:
Kommunen kan själva inte bestämma om provtagning av en ”sårbar” personalgrupp, detta
måste ske i samverkan. I nuläget sker provtagning inom SU av viss personal som varit utsatt
för smitta och symtomfri 48 timmar, för att säkerställa att personalen kan återgå i tjänst. I ö
sker ingen provtagning av personal.
Ställningstagande: Anette Johannesson tar frågan vidare till VVG

2. Sjuksköterskor inom kommunala HS uppmanas provta covid-patienter, snabb start utan
samverkan (1 tim). Önskar bättre framförhållning, 12 timmar

Ställningstagande: LGS enas om värdet bättre framförhållning med längre starttid inför
provtagningar inom kommunala hälso- och sjukvården.
3. Överenskommelse att personlig assistans följer med brukaren in på sjukhus? Hur
hantera? 35 brukare med mycket omfattande behov i Gbg

Ställningstagande: Överenskommelse om medföljande personal under revidering på
uppdrag av VVG. Fortsatt dialog vid kommande möte.
Vårens planerade aktiviteter

Ställningstagande: LGS enas om att ställa in NOSAM dialogmöte 20 april och gemensam
planeringsdag /Nära vård 8 maj

Kommande möte
LGS extra möte tisdag 7 april kl 16.30. därefter fredagar 10 -11 enligt tidigare plan. Kallelse
via outlook kalender. Planering 4 veckor framåt.
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