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Inledning/Välkomna
Maria Taranger, dagens mötesordförande, hälsar välkommen. Närvaro registreras i
chattfunktionen. Dagordningen fastställs. Föregående möte följs upp och
dokumentationen läggs till handlingarna
Information VVG
VVG -samordningsgrupp för Covid-19, 2020-08-13,
Åsa Lind informerar från gårdagens VVG möte.

Läget lugnt, liten ökning bland yngre.
Bra tillgång till skyddsutrustning.
Rutinen för smittspårning kommer att uppdateras.
Egentester, efterfrågan har gått ner.
Antikroppsstest, provtagning kommer vara gratis för kommunens medarbetare,
planerad start sept.
Skyddsmaterial: har lager som ska räcka framåt. I stort god tillgång
Mötestider för VVG för hösten inte spikat ännu. Kommer snart.

Uppföljning föregående möte/ Info/Frågeställningar från NOSAM – för fortsatt
dialog
• Ansökan omställning nära vård ” Konsultation inom Arbetsterapi och
Fysioterapi”, se bilaga
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- Maria Taranger går igenom delar av ansökan som ska tas upp på Operativ styrgrupp
Nära vård 29 september. Skicka synpunkter på ansökan till Maria T. innan.

Uppföljningsmottagning Covid -19, återkoppling av hur vi jobbat vidare med de
synpunkter som framkom efter redovisningen av projektet.
- Elektronisk enkät har skickats ut till 800 patienter som vårdats på SU och skrivits ut
till korttid eller ordinärt boende. Svaren har klassificerats i tio olika nivåer och råd och
anvisningar har gått ut till patienterna anpassade till deras nivå. Det har inkommit en
del synpunkter bland annat från PV, Sara Jarl Verksamhetsutvecklare
Arbetsterapi och Fysioterapi svarar:
”Vi har tagit del av era synpunkter och ändrat så att remissen är ställd antingen till
vårdcentral eller vårdval rehab. Remissen är inget som patienten får själv så troligtvis
hände det vid en av de första mottagningarna och borde inte ske igen.
Vi har också ändrat i breven som går till patienten utifrån synpunkter som
primärvården haft.
Uppbyggnaden av denna enhet har gått i rasande fart och vi kommer fortsätta
utvärdera den kontinuerligt så era synpunkter är mycket värda. Tanken med
frågeformulären är att patienter med rest symtom ska bli uppföljda men det ska ske på
rätt vårdnivå och det behöver bli bra för alla inblandade parter”.
•

-Göteborgs stad Majorna -Linnè :
• Provsvar måste finnas innan inflyttning på korttid och SÄBO
-Enligt Maria Taranger kommer SU att tillse att provsvar efter provtagning ska finnas
innan patienten skrivs ut. Det har blivit mer ont om snabbtest och för patienter som
redan ligger inne bör vanliga tester användas och framförhållning därför viktig. Om
situation ändå uppkommer då flytt ut från SU hänger på ett snabbtest får man i nuläget
använda det. Om det blir större brist på snabbtesterna så att sådan användning
stoppas och det uppkommer fall där det varit önskvärt att patienter skrivs ut innan
provsvar kommit får dialog ske med mottagande part.
I rutinen står det fortsatt att det är önskvärt men inte nödvändigt att provsvar är klart
innan inflytt på SÄBO/korttid; rutinen om inflyttningskarantän och obefintlig
misstanke anses tillräcklig.
• Fortsättning extra LGS Covid-19 möten?
- Frågan tas upp på nästa extra LGS den 28 augusti, men att Björn får i uppdrag att
boka in mötestider var fjortonde dag som är samstämmigt med VVG:s tider. Enligt
Annelie Bjerde ska även VVG diskutera fortsättning av extramöten Covid.

Övriga frågor
• Pilot personcentrerad samverkande mobil närvård, flytta fram tidplan?
- På grund av den rådande pandemin är det inte lämpligt att enligt
uppdragsbeskrivningen ”Pilot personcentrerad sammanhållen mobil närvård” ha
fysiska möten för genomförande av workshops.
Ställningstagande: LGS ledamöter eniga om att skjuta på tidplanen och rimligt är
kanske uppstart i början av 2021
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• Gemensam hållning media:
- Maria Taranger och Åsa Lind formulerar en frågeställning till VVG om att ta fram en
gemensam sammanfattande pressrelease om hur sommaren varit med aktuell och
relevant statistik.

• Information - Laget runt
Samstämmigt från alla närvarande är att det varit en lugn sommar. På flera håll pågår
diskussioner om diskreta eller inga symtom, hos personal, som visat sig vara smittade
vid smittspårning.
- SU Bättre sommar än på flera år, bara ett fåtal patienter med covid 19 kvar på IVA och
flera veckor med mkt få nyinlagda på Infektionskliniken, viss ökning senaste veckan
men än så länge totalt få patienter.
- Härryda Fantastisk bra samarbete i NOSAM- ”burit sommaren” Känns som vi har
samma mål.
-Partille Samverkan med SU en framgångsfaktor.
- Mölndal Lugnt senaste fyra veckorna, ingen konstaterad smitta, särskilt covid 19
team kvar ändå
- Öckerö Lugnt inga smittade verksamheten, ”tuffar på”
- Närhälsan Sommaren fungerat väl trots nya pålagda uppgifter, v26 3000 PCR v32
1100. Högt tryck på telefonerna, fördröjda provsvar gjorde att de ringde ner VC.
Mycket arbete med smittspårning- många ringer ser en ökning psykisk ohälsa, kommer
att bli en tuff höst.
Göteborgs Stad- Ingen representant närvarade.
Kommande möte.
- Björn återkommer med kallelser
Till nästa möte- maila gärna in frågor bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Maria Taranger
Mötesordförande
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Processledare
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