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10.00-11.00

Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Föregående
anteckningar/dokumentation följs upp och läggs till handlingarna. Övriga frågor
anmäldes/inskickade i förväg
Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-04-20, 2020-04-23, utskickades med kallelsen.

De flesta rutiner börjar sätta sig. Provtagning personal, se punkt 3. Uppdaterad rutin för
sittande och liggande transporter publicerade, gäller även mellan kommunala adresser
Liggande transport 2020 04 22

Skyddsutrustning: De ligger på varje kommun att hjälpa de leverantörer man har avtal med.
Grundregeln är att privata köper in material på vanligt sätt om det går, i annat fall får de
vända sig till och få hjälp av den kommun de har avtal med.
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Skyddsstopp: Fackliga företrädare för Kommunal har lokalt infört riktlinjer om skyddsstopp
för sina medlemmar i olika kommuner. Gäller framförallt munskydd. SU/Östra har hanterat
skyddstopp i samverkan, för mer info kontaktas Maria Taranger.
Vägledning för provtagning/ egentest kommunal personal
Maria Ljung informerar utifrån att GR tidigare haft ett uppdrag att samordna kommunernas
synpunkter på förslag till vägledning från VGR. En kommunal arbetsgrupp har tidigare
hanterat frågan. Förslag till vägledning presenterades för VVG 20 april som preliminärt
ställde sig bakom förslaget och beslutade om en länsgemensam arbetsgrupp med uppdrag
att uppdatera vägledning samt fånga upp och strukturerat lösa frågor som uppkommer
löpande från kommuner och region. Arbetsgruppen träffas dagligen c:a 1,5 timma och har
under veckan jobbat vidare med förslaget.

Länsövergripande arbetsgrupp uppstart 21 april, sammansättning:
En representant inom respektive delregionalt vårdsamverkansområde samt Göteborgs stad
(7 stycken)
Regionservice VGR
Ansvarig för direkttest.se VGR
Medicinsk rådgivare VGR
Stöd för administration av egentester, GR
Adjungerande vårdhygien
Sammankallande Ami Svensson VGR och Jeanette Andersson VästKom
Initialt bemannades gruppen från Fyrbodal, S:a Älvsborg och Skaraborg genom
kontaktpersoner från kommunalförbunden, kopplat till den delregionala
vårdsamverkansstrukturen.

LGS, SIMBA och SAMLA har fått i uppdrag att utse kontaktpersoner snarast och Maria Ljung
finns kvar i arbetsgruppen tills kontaktpersoner är utsedda. Processledare Björn
Gunnarsson har föreslagits.
Göteborgs stad representeras av Mona Lundahl Davies, sektorschef, IFO-FU.

Vägledning version 2.0. är fortfarande i process och inte färdig för publicering, bilaga till
dagens anteckningar.

Vägledningen testas i liten skala inom Angered, Härryda och Trollhättan. Uppbyggnadsfasen
beräknas ta 2- 3 veckor och därefter skall samtliga kommuner och stadsdelar vara igång.
Förslaget är att starta ytterligare minst en kommun/delregionalt område under vecka 17.

Partille har kontaktperson klar och hoppas komma igång under veckan om
samverkan kan ske på tisdag. Mölndal visar också intresse för uppstart nästa vecka.

Logistik: I nuläget hämtas och lämnas provtagningsmaterial för piloterna på SU som har
2 000 testkitt klara för distribution vilket delvis täcker behovet nästa vecka. För att få till en
logistik-kedja önskar Regionservice/VGR en dialog med vårdcentralerna för att diskutera
fortsatt hantering av provtagningsmaterialet (lab-bilen) Vid dagens möte framförs
synpunkten att fortsatt dialog bör kopplas till de vårdcentraler som har ett
samordningsuppdrag enligt närområdesplanen.

Provtagningsresultat: Den enskilde äger sitt eget resultat, inte offentliga uppgifter.
Vederbörande linjechef får en avisering via mail om att testet är klart och provsvar
föreligger. För mer info hänvisas till Vägledningen version 2.0.
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Ställningstagande: LGS utser Björn Gunnarsson till delregional kontaktperson. Partille,
Mölndal och Öckerö meddelar honom kontaktuppgifter senast tisdag nästa vecka.

Uppföljning
LGS 2020 04 03: Göteborgs stad fått i uppdrag från VVG att jobba med ett scenario för
smitta i samhället och på äldreboenden. Göteborg har tidigare påbörjat detta för sin egen
del. 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 Daniel Aronsson samt koordinator
från SLK för att ta fram ett material att kunna användas på VG nivå.

Scenario analys korttidsplatser avrapporterats till VVG 2020 04 23 och till LGS vid dagens
möte. Se bilaga.
Ställningstagande: LGS noterar informationen.

LGS 2020 04 17:
Goda idéer –för att hindra smittspridning. Vid föregående möte uppmanades alla att fundera
över och återkomma med goda idéer/”utanför boxen” för att hindra smittspridning.
Ställningstagande: LGS enas om att ”hålla i och ut” - följsamhet till gällande rutiner

Kommunikationskanaler: Ett stort och snabbt flöde av information till linjechefer och stöd
för ”ordning/reda” i senaste informationen har efterfrågats.

Ställningstagande: LGS enas om att information från VVG hanteras och kommuniceras till
NOSAM via processledare/utsedda kontaktpersoner. I ö gäller LGS kommunikationsplan
Ledningslinje för vårdsamverkan

LGS 2020 01 29: Styrgrupp Nära vård har gett arbetsgruppen ett förbättringsuppdrag
avseende att skapa en sammanhållen mobil närvård i Göteborgs stad med kranskommuner.
Arbetsgruppen föreslår LGS att starta en pilot i Göteborgs stad/ Lundby och Partille
kommun i syfte att ta fram en övergripande vårdrutin för mobil närvård för hela
Göteborgsområdet, samt utveckla teamsamverkan utifrån geografiskt avgränsat område.
LGS föreslås som övergripande styrgrupp till uppdraget, NOSAM operativ styrgrupp.
Arbetsgruppen får i uppdrag att till LGS möte den 27 april återkomma med förslag på
uppdragsbeskrivning.

Ställningstagande: LGS har ställt in ordinarie möte den 27 april och förslag
uppdragshandling skickas till ledamöterna för synpunkter på innehållet som underlag till
ordförandebeslut. Återkoppling till processledaren innan 1 maj.
Inkomna /Övriga frågor, Information

Partille:
I nuläget inga korttidsplatser Covid-19. Det finns beredskap för ändrade beslut om
behov skulle uppstå. Oro för smitta i ordinärt boende är inte tillräckligt för beslut
om korttids-boende.
Skyddsutrustning: Florerar rykten om att kommuner gör undantag från Smittskydds
riktlinje, om så är fallet finns det behov av gemensamt agerande inom LGS eller VVG?
Ställningstagande: Erika Hägg tar frågan vidare med Västkom för ett klargörande
om kommunerna gemensamt kan ha en dialog med Smittskydd i syfte att undvika
olika beslut och rutiner i olika kommuner

Göteborgs stad:
Göteborgs stad har utsett Mona Lundahl Davies, sektorschef, att representera staden
i den länsgemensamma arbetsgruppen, se punkt 3
SU:
Alltfler inneliggande patienter med Covid-19. SU har gått vidare i epidemiplanen och
styr även patienter med misstänkt Covid-19 till Mölndals sjukhus. Utskrivning sker
nu från båda sjukhusen. En mindre volym yngre, men svårt sjuka, patienter med
omfattande rehab- behov efter utskrivning. Flaggar för vikten av tidig planering
inför hemgång.
MGAÖ har påpekat för sjuksköterskor och läkare att de INTE skall gå in i diskussion
om vilken vårdform som är lämplig efter utskrivning, att detta helt och hållet är
kommunen som avgör.

En vädjan om följsamhet till gällande överenskommelse och riktlinje för in- och
utskrivning i slutenvård. Slimmat i organisationen och stort behov av somatiska
vårdplatser, viktigt att övrig vårdplanering fungerar. Vårdbegäran saknas allt oftare
och akutmottagningarna vädjar också om den skickas i SAMSA, ifylld med adress,
tfn, kontaktuppgifter och fakta om de personer som söker akut.
Komplettering: IT-stödet SAMSA uppdaterat för info om smitta Covid-19

Utbildning vårdhygien: Webbinarium 17 april, Gbg området först ut med drygt 240
deltagare. Uppskattat och nytt tillfälle erbjuds i e.m. till kommunala och privata
enhetschefer med underställd personal som möter brukare/klienter. Webbinarium
filmas. Utbildning till kommunala skyddsombud diskuteras.
NOSAM – veckorapport.
Bilaga

Ställningstagande: LGS noterar informationen

Mötestider
•
•

LGS fortsätter enligt plan med extra LGS avstämningsmöte fredagar under våren.
Höstens mötestider fastställda:
• 9 september, Röda rummet, SU, kl. 13.30 -16.30
• 18 november, Röda rummet, SU, kl. 13.30 -16.30
• Samverkanstorg Live, 7 oktober, kl. 08.30 – 12.00

Kommande möte

Skype möte: OBS: torsdag den 30 april kl. 10.00 -11.00
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

