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1. Inledning
Dagordning fastställdes, övriga frågor anmäldes. Föregående anteckningar till
handlingarna.
2. Information VVG
VVG -samordningsgrupp för Covid-19. Senaste mötet 23 mars, anteckningar utskickade
inför dagens möte.
VGR: Hög nivå inneliggande patienter. Mycket ansträngt bemanningsläge. Få fall
rapporterade från SÄBO. Ökad smitta i framförallt gruppen ungdom – 49 år,
Göteborgsområdet och Sjuhärad. Brittiska mutationen tagit över. Även riktigt unga
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rapporterats svårt sjuka. Arbetsplatser fortsatt källa till smittspridning. Vårdhygien
har arrangerat webbinarium för kommunala chefer. Vaccination påverkar inte behovet
av utrustning eller smittspårning. Användning av munskydd kan styras genom direktiv
inom allmänna lokaler men kan inte kravställas i det egna rummet. Intervallet mellan
vaccindoserna glesas ut för att möjliggöra vaccin till fler.
Inkommen fråga/Hälsodeklaration: Läkare kan ordinera dos 2 samtidigt som dos 1,
men inför dos 2 behövs en ny hälsodeklaration, då det kan ha uppstått saker i
personens hälsotillstånd som ska beaktas. Dvs läkaren ska ha tillgång till
hälsodeklaration nr 2 och okejat innan injektionen kan ges.
För Närhälsan gäller: inga generella ordinationer, inga muntliga ordinationer och ny
hälsodeklaration med ordination, för varje nålstick dvs en för dos 1 och en för dos 2.
3. Information styrgrupp egentest
Björn Gunnarsson informerar
C:a 1 200 - 1 500 egentester personal utförs varje vecka. Som tidigare runt 6,7 %
positiva. Från NOSAM rapporteras ett ökat tryck på provtagningstider.
Körschema för transporter påskhelgen, av prover till Danmark framtaget. Se bilaga
4. Information - Laget runt
Göteborg:
De allra flesta inom VoO-boende har fått två doser vaccin. Smittökning, men lindrigt
sjuka. Minskning även inom HT, de flesta fått dos 1 vaccin. Ansträngt personal läge,
framförallt inom leg. personal. Oro inför sommarbemanning. I samråd med SU:s
analysgrupp beslutat avveckla extra Covid-korttidsplatser på Bagaregården. Brukarna
omhändertas inom ordinarie korttidsverksamhet. Drygt 70 % av medarbetare inom ÄO
är vaccinerade, > 90 % av HoS medarbetare.
Partille:
Ingen smitta i SÄBO. Hög personalfrånvaro inom HoS, delvis inom ÄO. Ansträngt läge
både bland chefer och medarbetare. SKR meddelat att IVO kommer granska hur
kommunerna sköter Säkra besök
Öckerö:
Inga smittade vårdtagare, men kraftig uppgång av smittspridning bland allmänheten i
stort. Små barn testas i högre utsträckning, vilket delvis kan vara förklaring till
siffrorna. Snabb-tester god effekt, skalas upp fr o m nästa vecka.
Mölndal:
Utbrott inom ett HT område,7 brukare, trots vaccinering. Vet inte hur det kommit in,
utredning pågår. Smittspårning > 100 brukare. Smittade elever och lärare inom
grundsärskola. Detta får konsekvens för korttid efter skolan. Barn testas, med
föräldrars tillåtelse. VC Distriktsläkarna i Mölndal har kapacitet att ta emot fler snabbtester.
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SU:
Dyster bild idag. Platåfas, långt över kulmen i våras, dock färre patienter > 80 som
kommer in med Covid. Bekymmersamt med inställda operationer och undersökningar.
Dialog med regionen om covid bördan kan fördelas bättre. Covid och övrig IVA vård
slukar mycket resurser. Medarbetare har kämpat på men orkar inte längre, resulterar i
uppsägningar och sjukskrivningar. Utifrån nya direktiven vaccineras i princip inga
medarbetare. Otroligt bra samarbete i utskrivningsprocessen! Värdefullt med
korttidsplatser för ”rena” patienter.
SIV:
Pressat läge och allvarlig bemanningssituation, flera chefer och medarbetare sagt upp
sig lagom till sommaren. Även om det handlar om ett fåtal covid-patienter så krävs
mycket resurser. Prio-frågor ställs mot varandra - ”vi är borta från det som är oviktigt”.
Carlanderska:
Bemannar operationssalar enligt avtal med SU.
PrimÖR – vårdcentraler:
Frustration och irritation hos befolkningen, många telefonsamtal till vårdcentralen. Det
finns privata VC som inte kunnat vaccinera p.g.a. tilldelningen och patienter listar om
sig dit där det finns vaccin. Oro inför sommaren, den övriga vården blir lidande.
Närhälsan – vårdcentraler:
Ansträngt läge, extremt mycket PCR tester, hög telefonbelastning. Mycket
övertidsarbete/helg, för att kunna ha någorlunda ordinarie verksamhet i veckorna.
Under påskhelgen, PCR alla dagar vid Gamlestadens jourcentral, ingen transport
därifrån på fredag. 4 april Eriksberg Vårdcentral.
Onödig rundgång för patientgruppen som skall vaccineras på sjukhus (transplanterade
och dialys). Vänder sig till vårdcentralen och säger att de varit i kontakt med sjukhuset,
som uppmanat att kontakta vårdcentralen, som hänvisar dessa patienter tillbaka till
sjukhuset. Kommer ny rutin med förtydligande för enstaka doser, t ex nya brukare på
boende eller liknande. Påminner om att kontakta den samordnande vårdcentralen och
inte skicka runt patienten.
Inför fas 4 har HR varit i kontakt med kommunerna för lån av personal, med
ordinationsrätt /kvälls- och helgpass. Många skol-ssk är intresserade men det krävs
fortsatt dialog för att hitta en pragmatisk lösning.
Frågor från NOSAM:
Fråga: Kan samma hälsodeklaration användas för dos 2 med muntlig ordination?
Svar: Se punkt 2
Fråga: Provtransporter under påsk?
Svar: Tidtabell framtagen, se punkt 3.
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Fråga: Finns det planer för utökat screening med antigentest för personal inom
Göteborgs stad?
Svar: Dels en intern fråga inom staden, dels samverkansfråga med hårt belastad
vårdcentral. I nuläget pågår ett visst samarbete mellan Göteborgs stad och VC
Distriktsläkarna i Mölndals stad.
Övriga frågor
Plan för tester 4 april, vilka vårdcentraler har öppet?
Svar: Se punkt 4 under info från Närhälsan
Kort-info /Budskap ut:
Ansträngt på alla fronter och det är viktigt att följa råd i alla lägen. Behov av gemensam
information och budskap till allmänheten. Carin B och Maria T tar frågan vidare och
kopplar på övriga förvaltningar.
Komplettering från NOSAM dialogmöte: Extra NOSAM avstämningsmöte avslutas.
Informationen kommuniceras via anteckningar från VVG, som får spridas men inte
publiceras samt LGS anteckningar som publiceras på webben.
Kommande mötestider: LGS extra möte en gång i månaden, fredagar jämn vecka.10 - 11
Månad
VVG
VVG covid
LGS covid
LGS ordinarie
NOSAM
11.15-11.45
ordinarie
30/3
7/4
14/4
14/4
21/4
22/4
23/4?
29/4
5/5
10/5
10/5
19/5
21/5
21/5
26/5
11/6 + politiken

12/6?

14/6

Frågor till nästa möte mailas till: anne-charlotte.larsson@vgregion.se
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