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Delregional samordnare
Uppdrag

1.

Coronaepidemin
Lägesrapport
Vårdcentralerna har hittills haft det relativt lugnt. Patienterna söker sig i lägre
utsträckning än vanligt till vårdcentralerna men däremot har man haft väldigt
mkt mer telefonsamtal och ställt om planerade besök till digitala kontakter
etc. Vårdcentralerna har ännu inte haft några konstaterade Coronafall.
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Reducerad bemanning på grund av frånvaro relaterat till övre
luftvägssymtom, vilket påverkar verksamheten.
Nödinge vårdcentral har fått ett tält uppsatt som kan användas om
anstormningen av patienter blir stor.
Kommunerna har hög sjukfrånvaro vilket ökar belastningen på de som är i
arbete. Bristen på skyddsutrustning är problematisk. Få eller inga
konstaterade Coronafall i tre av SIMBA-områdets kommuner. I den fjärde
finns två konstaterade fall samt ytterligare två-tre möjliga fall. Personal både i
hemtjänsten och hälso- och sjukvården har blivit smittade. På Tjörn pågår
diskussion om att omvandla korttidsavdelningen till slussavdelning för
patienter som kommer från slutenvården och bor på Särskilt boende.
Kungälvs sjukhus gick upp i stabsläge den 12 mars på grund av svårigheter
med bemanningen. Har startat upp en epidemiavdelning där misstänka
Coronapatienter som behöver slutenvård läggs in i avvaktan på provsvar. Vid
positiva provsvar blir det (ännu så länge) transport till infektionsklinik och vid
negativa provsvarinläggning på någon av avdelningarna på Kungälvs sjukhus.
Avseende provtagning av personal är det stor restriktion på grund av
nationellt otillräcklig mängd provtagningsmaterial. Personal inom ambulansoch intensivvård är prioriterade. Stor materialbrist på sjukhuset.
Jacob säger att viktigast skyddsåtgärden vid tecken övre luftvägsinfektioner är
att använda Visir. Även viktigt att de senaste riktlinjerna snabbt sprids till
berörda vårdgivare.
Delregional samverkan
Lång dialog förs hur vi på delregional nivå bäst samverkar under rådande
omständigheter. Samordningsgruppen enas om att i den delregionala
samverkan utgå från SKOTA och att en kommunrepresentant adjungeras
Detta innebär att alla vårdcentralschefer kallas men man avgör inom
respektive närområdesgrupp vilka som deltar, gärna minst 2 per kommun. Det
åvilar vårdcentralscheferna i respektive kommun att samordna vilka som
deltar inför varje möte. Kommunrepresentanten ansvarar för att informera sig
om läget i samtliga SIMBA-kommuner inför mötena och att efter mötena
återkoppla till kommunerna. Beslut tas om att börja med möte 1 gång/veckan
och förlägga detta till onsdagar kl.11-12. Katarina håller i första mötet och
därefter Jacob då ordförande i SKOTA/SIMBA inte kan närvara vid flera av de
inplanerade mötena. Undertecknad ansvarar för kallelser och korta
minnesanteckningar.
Dialog förs kring innehåll och syfte med samverkansmötena och enas om
följande punkter:
- Kort lägesrapport (personalsituation, skyddsutrustning, spridning)
- Medicinska prioriteringar
- Trender
Mötena kan även användas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Närsjukvårdsteamet (NSVT) på Kungälvs sjukhus
Kungälvs kommun har under rådande extra ordinär situation tagit beslut om
att under Coronaepidemin samverka med NSVT avseende patienter som
primärvården bedömer vara för sjuka för att de ska kunna ta ansvar för.
Övriga SIMBA-kommuner bedömer att de inte har förutsättningar att starta
upp sådant samarbete då situation redan är mycket ansträngd med både flera
sjuka patienter och färre personal.
Noomi lyfter att utvärdering behöver ske utifrån varje patient Kungälv tar
emot och att de inte kan ta emot fler patienter från NSVT än det finns resurser
för att hantera.
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SIMBAs sedan tidigare inplanerade möten
SIMBA enas i nuläget om att de inplanerade mötena i NO-grupperna och
utvecklingsgrupperna i april ska kvarstå men att erbjudande om att delta via
SKYPE ska skickas ut. Inplanerade workshops i maj ställs in. Vi får i övrigt se
hur pandemisituationen utvecklas som därigenom kan påverka detta beslut.
2.

In- och utskrivningsprocessen
Anneli informerar om att de tre viktigaste punkterna som lyftes när
utvecklingsgruppen hade möte var följande
- Samverkan under Coronaepidemin
- Hantering av provtagning
- Kommunalt akutförråd för läkemedelshantering
Samverkan under Coronaepidemin hanterades under punkt 1
Avseende provtagning är det viktigt att samtliga berörda verksamheter håller
sig informerade om de regionala riktlinjerna som kan förändras från dag till
dag.
Johanna MAS i Stenungsund fick ansvaret för att akutförrådsfrågan.
Undertecknad informerar om att hen i onsdags fick information om att frågan
även hanteras regionalt. Viktigt att SIMBA kopplar upp sig mot det regionala
arbetet.

3.

Samrådsgruppens uppdrag till samordningsgruppen
Det har rått delade meningar om uppdraget innebar enbart kartläggning eller
även att ta fram förslag till hantering.
Lena Arnfelt, som tog på sig att hålla i uppdraget, meddelar Mats inför mötet
att Kungälv uppfattade det som enbart kortläggning. Uppdraget har för
närvarande fått prioriterats ner, men Lenas bedömning i dagsläget är att
kartläggningen ska vara klar i maj. För att ärendet ska hinna processas hos
samtliga berörda parter inför det politiska mötet den 5 juni behöver
representanterna i samordningsgruppen få ta del av kartläggningen senast
den 20 maj.

4.

Samverkansrutin Mobilt palliativt team Kungälvs sjukhus
En arbetsgrupp med representanter från Kungälvs sjukhus, vårdcentralerna
och kommunerna har tagit fram förslag till samverkansrutin samt Checklista
för palliativ vård. Kommunerna vill att samarbetet sker i projektform som
utvärderas efter sex månader innan permanent beslut tas.
Beslut: Samordningsgruppen fattar beslut om att anta samverkansrutinen och
checklistan samt att en utvärdering genomför under senhösten 2020 innan
permanent beslut om samverkansformerna tas.

Lena A
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5.

Socialmedicinska mottagningar
Ann-Sofi informerar om att det avtal som fanns mellan HSNVSamordningsförbundet och VC Kusten löpte ut vid årsskiftet 2018-2019. Av
någon anledning, som är oklar för Ann-Sofi, har dock ekonomer inom
regionen fortsatt att betala ut medel till VC Kusten för läkarmedverkan.
Nicklas tidigare information kvarstår om att det för år 2020 inte finns något
avtal med VC Kusten om bemanning.
Ann-Sofi förordar att HSN V gör ett samverkansavtal med SIMBA om de
1 000 000 kr som HSN V har möjlighet att avsätta för arbetet. Då kan
samordningsgruppen själv besluta om vad medlen ska användas till utifrån
den politiskt fastställda modellen så som det ser ut i dagsläget. Nya regionala
direktiv avseende medelstilldelning är på gång. Om de skulle påverka ett
samverkansavtal återkommer Ann-Sofi till samordningsgruppen omgående.
Som alternativ till samverkansavtal finns bemanningsavtal och
direktupphandling.

6.

Mini-Maria/Livsstilsmottagningar
Maria Sallin, utredare för HSN V informerar om att hennes förslag är att det i
SIMBA-området startas upp en Mini-Mariamottagning som förläggs till
Kungälv och att läkarmedverkan sker via beroendecentrum i Göteborg.
Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag medan övriga kommuner ställer
sig tveksam till detta. En av de viktigaste frågorna som lyftes fram när SIMBAs
politiska antagna modell togs fram var tillgängligheten och representanterna
från Ale, Stenungsund och Tjörn bedömer inte att föreslagen modell gynnar
tillgängligheten för deras invånare. Där till finns redan en Mini-Mia på Tjörn.
Önskemål lyfts om att HSN V tar fram information om hur mycket medel som
finns att tillgå per kommun utifrån befolkningsunderlaget.
I dialogen utkristalliseras sig tre möjliga alternativ
Antagande av förslaget om en Mini-Maria mottagning I SIMBAområdet som förläggs till Kungälv
Att en ”Lightversion” av antagen modell byggs upp i de fyra
kommunerna
Att kommunerna bedömer att det inte finns förutsättningar att starta
upp ett integrerat samarbete utifrån de medel som HSN V kan avsätta
för ändamålet.
Ann-Sofi ger Maria i uppdrag att ta fram underlag som visar hur mycket medel Maria
som finns att avsätta/kommun utifrån befolkningsunderlaget för regionens
Sallin
åtaganden samt att hon kontaktar kommunrepresentanterna för
synpunktsinhämtning och för att informera sig om redan pågågående arbete
kring målgruppen.
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