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Inledning
Lena Lager inleder. Närvaro registreras i chattfunktionen. Dagordningen fastställs.
Föregående dokumentation följs upp vid dagens möte och läggs till handlingarna. Övriga
frågor anmäldes/inskickade i förväg
Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-06-12 utskickad.
Lägesrapport VGR: Delar av länet nått en platå. Hård belastning på SkaS och SÄS. I ö
minskat antal inneliggande covid-19 patienter. Testkapacitet i regionen hårt belastad.
Parallellt spår upparbetat där analyser kan skickas till Stockholm. I nuläget god
testkapacitet och inga undanträngningseffekter, prio 4 (samhället i stort) testas.
Lägesrapport Smittskydd: Statistik: Veckorapport

Finns ett samband mellan ökning av samtal till 1177 och ökat antal inskrivna på sjukhus. Tre
undersökningar Covid 19 – SÄBO på gång. Göteborgs stad ev. extern utvärdering av
smittspridning på SÄBO. Allmänna transportmedel = risk. Undvik!
Lägesrapport Vårdhygien: Rutin screening, smittspårning kommunicerad idag (12 juni)
Egentester: Många som testat negativt kunnat återgå i arbete inom 48 timmar. För
Göteborgs stad handlar det om c:a 70 % av de som testats. Direkttest.se uppdateras med
kodning av arbetsplats för att kunna härleda/smittspårning. Vägledningen är reviderad. God
tillgång på skyddsutrustning, akuta beställningar avtar.
Rehab: Förslag till rutin för 2-parts kommunikation, då patienten har behov av insatser från
Vårdval Rehab efter utskrivning från slutenvården vid Covid -19, men inte behov av
kommunala insatser. Den ordinarie processen för in- och utskrivning skall följas, men utan
kommunpart. Rutinen fastställs av Ledningsrådet SHVO via mailrunda.
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Kommentarer VGPV:
Närhälsan: direkttest.se upplevs krångligt då det behöver kopplas till viss sorts mobiltelefon, person-nr och bank-ID måste finnas. Långa svarstider för resultat till personen.
Provtagning av prioriterad målgrupp 4 ger undanträngningseffekter och ev. behöver denna
provtagning minska under sommaren för att klara basuppdraget. Tydlig samhällssmitta
identifierad. I området nordost, från Olskroken – Lövgärdet har c:a 30 % testat positivt.
Inom området Centrum – Majorna/Linné har c:a 10 % testat positivt.
Privata vårdcentraler använder Unilabs för analys av prover. Svarstid 4 - 5 dagar. Utökad
kapacitet väntas under nästa vecka.

Uppföljning föregående möte
• Samråd inför/kring sjukhusvård för Covid-19 – patienter
Dialog förd mellan SU och primärvården. Primärvårdens läkare har mandat att besluta om
patienten ska skickas in till sjukhus och läkare på sjukhuset har mandat att bestämma om
patienten ska läggas in. Krävs dialog och tilltro till varandras bedömningar. SU erbjuder
genom MÖT, Mobil Närsjukvård Östra sjukhuset, möjlighet till samråd kring värdet av
sjukhusvård för patienten.
• Rehabilitering Covid-19
Det finns ett stort kunskapsbehov och styrgruppen bevakar kunskapsområdet, SU interna
organiseringen ses över. God samverkan med primärvård och kommun som deltar i
arbetsgruppen med veckovisa avstämningar. Arbete med checklista har påbörjats för att
fånga problemområden. Med stöd från 1177 planeras en uppföljning 2 - 4 veckor efter
utskrivning. Arbetet ligger väl till nationellt och dialog förs även med Tre Klöver-hemmet
och Bräcke Diakoni kring målgruppen, få till antalet men med en mångfasetterad
problematik. Byggs in i den vanliga strukturen, inte särskilt spår. Om LGS önskar djupare
information finns möjlighet att bjuda in styrgruppen till ordinarie LGS-möte i höst.
Övriga frågor/Information
LGS extra möte Covid – ordförandeskap 31 juli: Louise Odengard, Göteborgs stad.

Göteborgs stad:
Samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunen utifrån nya rutinen för äldreboende

Fråga om hjälp med provtagning innan inflyttning till ÄBO, från ordinärt boende utan
tidigare avlösning:
Svar: Primärvården kan sannolikt göra hembesök men behöver kommuniceras i god tid.

Ny rutin för screening och smittspårning på korttid och SÄBO publicerad idag. LGS
uppmanar NOSAM föra dialog hur jobba vidare utifrån rutinen. Viktigt särskilja
egentest/arbetsgivarspåret, från testning av prio -grupp 4 och screening/smittspårning

Inför återgång i arbete: Hur hantera person som är smittfri men inte fullt symptomfri och
skulle behöva läkarbedömning?
Svar: ”Frisk-intyg” kan inte skrivas av läkare. För råd hänvisas till 1177. I ö hänvisas till
rutinen från smittskydd.

Förfrågan från GR om plats i styrgrupp psykisk hälsa: Uppdragshandling för
länsgemensamma koordinatorer Samsjuklighet har väckt frågor från kommunalförbundet.
Styrgruppen har gett i uppdrag att anställa en koordinator på GR som, tillsammans med en
länsgemensam koordinator från VGR, skall jobba tillsammans. Det är
styrgrupp/ledningsgrupp i delregional vårdsamverkan som ska besluta om den konkreta
inriktningen på koordinatorernas arbete för just sitt geografiska område. Det ska råda en
samsyn mellan parterna delregionalt kring inriktning och vägval för det delregionala arbetet
Se bilaga.
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Frågan behöver beredas och diskuteras vidare vid ordinarie LGS-möte den 9 september. Då
deltar även LGS representanter i länsgemensamma styrgruppen (Pia Rydell, SU, Ingvor
Gunnarsson, kommunerna samt Stina Tärning, Närhälsan, samtliga TG Psykiatri) för
information och dialog. Uppdraget om förslag till fortsatt delregional planering utifrån
tilldelade nationella medel och uppdragshandlingar SIP, Samsjuklighet, Barn och ungas
hälsa, Suicid, återrapporteras då från processledarna.
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Ställningstagande: Vid dagens möte enas LGS om att kallelse skickas ut via Outlook
kalender, var och en ansvarar för att kallelsen vidarebefordras till sin ersättare.

Ersättare i LGS
Vid föregående möte bokades mötestider för LGS extra covid-möte under juli /augusti.
Beslutet om att ersättare meddelas processledare ändras idag.

Nästa möte
Skype möte torsdag 18 juni kl. 10.15 -11.00 (VVG har möte kl. 09.00-10.00)
Mötesordförande: Anette Johannesson
Därefter varannan fredag enligt fastställt mötesschema
Uppdaterad 2020-06-12
Månad
VVG
Juni

18/6

LGS
18/6

VVG C
Nätverk/BG
17/6

NOSAM
18/6

Juli
Ersättare

Augusti
Ersättare:
P7

P8

Kl. 09.00-10.00
2/7, 16/7, 30/7
Kl. 15.00-16.00

Kl. 10.15-11.00
3/7, Åsa Sand
17/7, Maria T
31/7 Louise O
Kl. 10.00-11.00
Kallelsen v.b. av
ledamöterna till
sina ersättare

Från LGS
V 27, 29:
Anne-Charlotte
V 31: Björn G
V 28, 30 Erika H
13/8, 27/8
14/8, Maria T
Kl. 15.00-16.00 28/8, Åsa Sand
Kl. 10.00-11.00

Frågeställning från NOSAM – för fortsatt dialog:
Fråga: Tillgång provtagningsmaterial, se punkt 2.
Till nästa möte - maila gärna in frågor
anne-charlotte.larsson@vgregion.se
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

Kl. 10. 00-11.00
2/7,16/7, 30/7
Kl. 10.00-11.00

Kl. 11.15-11.45
3/7, 17/7,31/7
Kl. 11.15-11.45

V: 27, 29
Anne-Charlotte
V 30: Björn
13/8, 27/8
Kl. 10.00- 11.00
V: 31 Björn

14/8, 28/8
Kl. 11.15-11.45

