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Bitr. sjukhusdirektör, SU
Tandvårdschef, Allmäntandvården, VGR

10.00-11.00.

Inledning
Åsa Sand, mötesordförande, inleder dagens möte. Närvaro registreras i chattfunktionen.
Dagordningen fastställs. Föregående dokumentation läggs till handlingarna. Övriga frågor
anmäldes/inskickade i förväg

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-05-04, 2020-05-07, utskickades med kallelsen.
God tillgång till skyddsutrustning. Kommunerna kan beställa via upphandlat Kommentus.
Frågan om smittfrihet lyft till VVG. I nuläget gäller 48 timmar efter symtomfrihet. Om
torrhosta kvarstår efter 48 timmar av övrig symtomfrihet kan patienten bedömas som
smittfri om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.
Vårdhygien erbjuder fortsatt webbinarier, nu till huvudskyddsombud inom Vårdförbundet
och Kommunalarbetarförbundet samt huvudskyddsombud för AT och FT i kommunerna
inom VG. Inbjudan ska sändas ut via förvaltningschefer (socialchefer, vård och
omsorgschefer inom kommunerna i Västra Götaland). VGR planerar att erbjuda validerade
och säkra antikropps- tester för sjukvårdspersonal och personal i kommunal vård och

omsorg, nästa vecka. Egentester kommunal VoO-personal har kommit gång. Av 477
registrerade prov visar 23,7 % positivt resultat. Trollhättan sticker ut, men även Göteborg,
Härryda och Lerum ligger över snittet. Fortsatt uppmanas att inte gå till jobbet med lindriga
symtom! Förslag till rutin för dokumentering i IT tjänst SAMSA relaterat Covid-19
presenterat för VVG och synpunkter efterfrågas inför kommande möte den 11 maj.
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Förhoppningsvis börjar vi närma oss någon form av platå inom VG. Från SU rapporteras att
chefläkare, Thomas Brezicka, analyserat utvecklingskurvorna och i stort följer dessa
kurvorna för t.ex. Region Stockholm, och även internationella källor.
Uppföljning föregående möte:
• Bedömning smittfrihet:
SU har tagit fram en rutin som primärvårdens läkare kan använda som stöd. Revidering av
nationell riktlinje avvaktas.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46129/COVID19%20Vägledning%20om%20smittsamhet.pdf?a=false&guest=true
Smittskydd: https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/04/covid-19lakare-200408.pdf
• SAMSA: Dokumentation relaterat Covid-19
Det är viktigt att berörda verksamheter får aktuell information avseende misstänkt eller
bekräftad Covid-19, liksom annan information kopplat Covid-19. Det är också viktigt att
denna dokumentation sker på samma sätt i hela Västra Götaland.
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• Egentest: Logistik hämta/lämna provkitt
Från primärvård påpekas vikten av att berörda vårdcentralchefer informeras om att deras
vårdcentral är utsedd att vara ”lastbryggan” där provtagningskitt lämnas/hämtas via VGR
Regionservice (labb-bilen). Det har även framkommit behov av att förtydliga rutinen för
kommunal vård- och omsorgspersonal (obs: med milda symtom där man i vanliga fall skulle
gått till jobbet) att i första hand kontakta närmaste chef inför egentest. I annat fall gäller för
såväl kommunal VoO-personal som övriga medborgare att i första hand kontakta 1177 eller
VC via telefon.
Länsgemensamma arbetsgruppen har i nuläget sammanställt en lista för hela länet på
önskemål från kommuner/stadsdelar, synkad med turlistan för labb-bilen.
Kommunikationsplan efterfrågas.

Lägesbild
SU: Ny eftervårdsavdelning har öppnats på Östra sjukhuset för Covid-19 patienter, för
fortsatt vård, träning och rehabilitering (t.ex 70- och 80-talister som vårdats och tappat
mycket muskelmassa). Inledningsvis 9 vårdplatser med möjlighet att öppna till totalt 18
platser vid behov.

SU: Vid föregående möte informerades om styrgrupp och arbetsgrupp för samarbete kring
uppbyggnad av rehabiliteringsinsatser för personer med Covid19. Kommunerna har nu

utsett och meddelat kontaktpersoner från kranskommunerna och Göteborgs stad.
Primärvården representeras från Närhälsan i nuläget.

Göteborgs stad: Bagaregårdens korttid Covid-19 är nu fullbelagt. Idag pågår dialog mellan
kommun, vårdhygien och Carlanderska VC om att öppna ytterligare ett korttidsboende
Covid-19 i Krokslätt.
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Inkomna /Övriga frågor, Information

Göteborgs stad: Frågan om smittfrihet diskuterades i VVG

Handlingsplan psykisk hälsa: Styrgrupp psykisk hälsa beslutade den 6 maj att
förlänga länsgemensamma handlingsplanen två år, t.o.m. 2022. Från Närhälsan lyfts
frågan om fortsatt arbete med delregionalt genomförande inom Göteborgsområdet.
Utvecklingsledare Agneta Bergqvist har uppdrag t.o.m. 2020-12-31.

Vid dagens möte föreslås att LGS tar fram en plan för fortsatt delregionalt
genomförande av den länsgemensamma handlingsplanen. Styrgruppen har även
beslutat om uppdragshandlingar och tilldelat vårdsamverkan medel för delregionalt
arbete med; Suicid, SIP, Barn och ungas hälsa, Samsjuklighet.

Ställningstagande: LGS processledare får i uppdrag att tillsammans med
temagruppernas processledare återkomma med förslag till fortsatt planering för
genomförandet av den länsgemensamma handlingsplanen och arbete enligt
beslutade uppdragshandlingar. Återrapporteras vid kommande ordinarie LGS möte

NOSAM – veckorapport, se bilaga till dagens anteckning
Ställningstagande: LGS noterar informationen

Kommunikation från mötet:
LGS: Sammanfattas i dokumentation som publiceras på webben.
VVG: Kort-info, muntlig information från TG processledare/kontaktpersoner till
NOSAM.
Kommande möte

Skype möte: OBS: fredag 15 maj kl. 10.00 -11.00
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

