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Skype möte
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Socialchef, Härryda kommun
Avd. chef Äldre/Hälso- och sjukvård, SLK Göteborgs stad
Områdeschef, 3, SU
Verksamhetschef, MGAÖ, SU
Planeringsledare, GR, social välfärd, hälso- och sjukvård
Processledare LGS & politiskt samråd
Primärvårdschef, Närhälsan
Läkarjouren AB (beredskapsjouren)
T.f. förvaltningschef, Mölndal
Kommunikatör
Förvaltningschef, Öckerö
Primärvårdschef, Närhälsan
PrimÖR, VD, Omtanken
Förvaltningschef, Vård–och omsorg Partille
Bitr. sjukhusdirektör, Sjukhuset i väster
Ansvarig tjänsteperson, G HSN Koncernkontoret VGR
PrimÖR, Verksamhetschef, Carlanderska
Stadsdelsdirektör, Norra Hisingen
Verksamhetschef, Vuxen Habilitering, VGR
Stadsdelsdirektör, Centrum
Avd. chef IFO, SLK, Göteborgs stad
Bitr. sjukhusdirektör, SU
Tandvårdschef, Allmäntandvården, VGR

10.00-11.00.

Inledning
Ordförande inleder mötet. 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 2020-04-27, utskickades med kallelsen. Dagens planerade möte
inställt. Ökad smittspridning inom VG, budskapet är att vara uthålliga i det arbete som görs.
Efterfrågad statistik på kommun-nivå finns tillgänglig, nästa vecka sannolikt även tillgång
till statistik på stadsdelsnivå. Det hörs mycket gott från kommunerna om samarbetet med
sjukhusen.

Skyddsutrustning: För kommunernas del har Socialstyrelsen gett Länsstyrelsen i uppdrag
att göra en inventering av behov/material, detta sker med stöd från VästKom. Tillgången till
munskydd inte säkrad.

Egentest/provtagning kommunal personal vård- och omsorg skalas upp. Av c:a 100 tester
har 10 % visat positivt resultat, övriga 90 % kunnat planerat för återgång i arbete.

BHR och klädregler: Webinarier som arrangerats från Vårdhygien har filmats och publiceras
i dag, visst redigeringsarbete kvarstår.
Länk:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-ochsjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/webbinarie-om-vardhygien/
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Egentest kommunal personal – bemanning från Göteborgsområdet:
Björn Gunnarsson, LGS kontaktperson.
Mona Lundahl Davies, kontaktpersoner för Göteborgs stad
Maria Ljung, GR, kvarstår i den länsgemensamma arbetsgruppen
Partille kommun startar upp i dag. Kontaktperson för Mölndals stad återkopplas till Björn
Gunnarsson.
Inkomna /Övriga frågor, Information

Göteborgs stad: Smittspridning vid trångboddhet:
På direkt fråga svarar SU att det inte uttalats några särskilda förväntningar på
stadens arbete

Kommentar: Från NOSAM Angered har tidigare ställts fråga till LGS om ev. lösningar
för tillfälliga bostäder för riskgrupper vid trångboddhet. Efter beredning hänvisades
frågan tillbaka till kommunens socialtjänst.
Göteborgs stad: Bedömning av smittfrihet inför flytt från Covid-enhet till vanlig
korttid.
Uppföljningsprov rekommenderas inte i normalfallet, då positivitet bedöms kvarstå
längre tid än smittsamhet. I första hand dialog med ansvarig läkare för individuell
bedömning
Länkar:
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/04/covid-19-lakare200408.pdf
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/04/covid-19patient-200408.pdf

Göteborgs stad: Samverkan mellan primärvård och kommun kring rehab-behov
efter sjukhusvistelse.
SU:
Samarbete kring uppbyggnad av rehabiliteringsinsatser för personer med
Covid19.
Frågorna från Göteborgs stad och SU sammankopplas i dagens dialog kring behov av
en samlad rehabilitering. Viktigt att samla och sprida den kunskap som finns
samtidigt hitta former för att hjälpas åt vid omhändertagandet av personer med
omfattande rehab-behov, som kan vara både kognitiva och fysiska efter
sjukhusvistelse.

På uppdrag från SU:s gemensamma särskilda sjukhusledning (G-SSL) finns en
arbetsgrupp som startat upp och en styrgrupp som leder arbetet. SU önskar
representanter från kommun och primärvård (Vårdval rehab) för att forma en
samsyn och tänka brett hur rehab-kedjan bör följa patienten från sjukhus till annat
boende.
Uppdragshandling skickas som bilaga med dagens anteckning.
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Ställningstagande: LGS enas om att utse en kontaktperson från Göteborgs stad
samt en från kranskommunerna, kontaktuppgifter återkopplas till Åsa Sand. Sedan
tidigare finns kontakt etablerad mellan VGPV/Närhälsan rehab och SU. Vårdval
rehab/PrimÖR välkomnas in i arbetet.
NOSAM – veckorapport, uppdaterad
Bilaga till dagens anteckning

Ställningstagande: LGS noterar informationen

Kommande möte

Skype möte: OBS: fredag 8 maj kl. 10.00 -11.00
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

