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SAMVERKAN OCH KOORDINERING FÖR
HANTERING AV COVID-19 MELLAN VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN OCH
KOMMUNERNA I VÄSTRA GÖTALAND
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland ser tecken på
samhällsspridning av det nya coronaviruset, covid-19, i regionen. Med
anledning av detta ställer Västra Götalandsregionen nu snabbt om till nya
rutiner för att hantera sjukdomen så effektivt som möjligt med bibehållen
medicinsk kvalitet. Syftet är att skydda äldre och personer som tillhör en
riskgrupp från att bli smittade. De nya rutinerna påverkar kommunala
verksamheter inom både vård och omsorg exempelvis särskilda boenden,
hemtjänst, LSS-boenden.
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Bakgrund
Västra Götalandsregionen förändrar strategin för provtagning av personer som
misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Den nya strategin fokuserar på att
värna personer som är äldre och/eller har andra sjukdomar som gör att de kan få ett
mer allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av det nya coronaviruset.
Den nya inriktningen ställer krav på öppenvården att kunna hantera personer med
misstänkt luftvägsinfektion. Nya rutiner är kommunicerade till samtliga vårdgivare i
regionen. (Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS samt
Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende till exempel hemtjänst.)
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskyddvastra-gotaland/
Den nya inriktningen påverkar kommunala verksamheter inom både vård och omsorg
exempelvis särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och förskola. Det är
en extraordinär situation vi står inför och för att gemensamt hantera detta på bästa
möjliga sätt behövs aktiv samverkan.
Det är mycket viktigt att det finns ett gott samarbete lokalt mellan VGR:s verksamheter
och kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lokala rutiner för att säkra
kontaktvägar och samarbetet behöver stärkas.
I detta dokument finns information om riktlinjer och rutiner till vården samt
rekommendationer till kommunerna för hantering av misstänkta och konstaterade fall
av covid-19.
Läget förändras dagligen och rutinerna kan komma att ändras löpande. Det är viktigt att
alla verksamheter aktivt håller sig uppdaterade om aktuellt läge för covid19.Information uppdateras på smittskydd Västra Götalands hemsida.

Medicinsk inriktning för hälso- och sjukvård
Inriktningen för hälso- och sjukvården är att patienter med covid-19 ska få likvärdig vård.
Det innebär för kommunala verksamheter att patienter och brukare som misstänks ha
eller har konstaterad covid-19 ska hanteras enligt uppdaterade riktlinjer. Äldre tillhör
riskgruppen och därmed är hela den kommunala hälso- och sjukvården berörd av nya
riktlinjer.
Det är viktigt att personer med symtom på luftvägsinfektion som feber, hosta och andra
luftvägsbesvär inte kommer i kontakt med äldre eller personer som tillhör en riskgrupp.
Den medicinska bedömningen avgör var vårdtagaren ska vårdas. Ansvarig läkare vilket i
normalfallet är ansvarig läkare inom primärvården samråder vid behov med
specialistvård.

Det är varje enskild verksamhets ansvar att arbeta på ett sådant sätt att äldre och
personer med underliggande sjukdomar skyddas mot smittsamma sjukdomar som covid19.

Provtagningsindikationer
VGR ändrar provtagningsindikationer till enbart provtagning av personer som vårdas på
sjukhus och personer som bor på särskilda boenden för äldre med symtom på covid-19
(luftvägsinfektioner).
Regional provtagningsstrategi från Västra Götalandsregionen
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskyddvastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/

Tillgång till skyddsutrustning
I dagsläget är skyddsutrustning en bristvara inom delar av VGRs och kommunernas
verksamheter i likhet med hela landet. Stor kraft läggs på att säkra tillgången på kort och
lång sikt. VGR ansvarar för skyddsutrustning till sina verksamheter och på samma sätt
ansvarar kommunerna för skyddsutrustning till sina verksamheter. Länsstyrelsen har ett
koordineringsansvar gentemot kommunerna och socialstyrelsen har ett nationellt
samordningsansvar. VVG kommer att säkerställa dialog mellan regionen och
kommunerna om skyddsutrustning

Tillgång till läkemedel
VGR har kontinuerliga kontakter med vår öppenvårdsdosleverantör, Apoteket AB. För
närvarande löper produktionen och leveranserna som vanligt, utan kända störningar.
Apoteket jobbar för högtryck för att förebygga kommande krissituationer och planerar
inför olika tänkbara scenarier.
Översyn pågår också gällande vilka läkemedel som är mest väsentliga för primärvård och
kommunala akutläkemedelsförråd.

Medicinsktekniska produkter
Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett ett uppdrag om att säkerställa försörjningen av
medicintekniska produkter i vardagsmiljö vid särskild organisation Covid-19.
I linje med detta uppdrag har Hjälpmedelscentralen tagit sammanställt information kring
vad som gäller vid leveranser av varor och tjänster från Hjälpmedelscentralen utifrån
rådande situation med Coronavirus Covid-19.

Gällande leveranser av läkemedelsnära produkter till kommunala boenden så har
distributören, Post Nord, uppmanats att instruera sina chaufförer att kontakta boendet
före leverans. Detta för att komma överens om hur leveransen ska göras på bästa sätt
för att undvika smittspridning.

Handläggning av personal och vårdtagare
Se rutiner från Vårdhygien, länk sist i dokumentet.
Covid-19. Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende till exempel hemtjänst. Framtagen
av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland baserad
på region Stockholm och Kronobergs vårdhygieniska rutiner.
Covid-19. Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS.
Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra
Götaland baserad på region Stockholm och Kronobergs vårdhygieniska rutiner.

Information till besökare
Det går inte att införa ett fullständigt stopp för besökare till personer som är äldre
och/eller tillhör en riskgrupp, eftersom det finns de som behöver ha närstående vid sin
sida. Men smittskyddsenheten uppmanar till så stor restriktivitet som möjligt. Även för
de som har anledning att ha någon vid sin sida bör det vara så få besökare som möjligt
för att minimera risken för smittspridning. De som besöker måsta vara utan något
symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber.
Det kan också var en bra ide att minska antalet personer som vistas i lokalerna kring
uppgifter som städning, fastighetsskötsel och andra servicefunktioner. Nödvändiga
uppgifter som städning och fastighetsskötsel som inte kan vänta måste naturligtvis
utföras, men ska skötas av så få personer som möjligt. De personer som vistas i
lokalerna ska få särkild inforation om vikten av att stanna hemma vid luftvägssymtom.
På Smittskydd VGRs webbsida finns informationsmaterial , informationsmaterial på flera
olika språk som verksamheterna kan skriva ut och använda sig av.
Personer som har frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan ringa till 113 13 för
att få svar på sina frågor. På 1177.se finns det mycket information till invånare om
coronaviruset. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning ska ringa 1177 som vanligt,
men det kan vara svårt att komma fram på grund av hård belastning.
www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/publikationer/infoskylt
-corona-besok/informationsskylt-om-covid-19-for-besokare.pdf
https://www.vgregion.se/aktuellt/press/till-sjukvarden-aktuell-skyltning-for-covid-19/
Länk till materialet på Vårdgivarguidens sida med kommunikationsstöd:
www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc

Digital utbildning i basala hygienrutiner för
personal
Vårdhygiens digitala utbildning i basala hygienrutiner är kostnadsfri för alla. Detta är en
åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning.
Instruktionsfilm Digital utbildning i basala hygienrutiner för personal samt hygienkörkort
finns på respektive Vårdhygiens hemsida.
Vårdhygien Sahlgrenska universitetssjukhuset
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/utbildningvardhygien/
Vårdhygien Södra Älvsborg
Vårdhygien Nu-sjukvården
Vårdhygien Skaraborg
Hygienkörkort
Film basal hygien i vård och omsorg

Samverkan och information
Inom länssamverkan finns etablerade nätverk som i detta läget övergår till att fungera
som gemensam ledningsstruktur för planering och samordning.
VVG utgör länsgemensam styrgrupp och har sedan den 16 mars avstämningsmöten
kring covid-19 på måndagar och torsdagar, löpande möte. I anslutning till dessa sker
delregionala avstämningar där ordförande och vice ordförande ansvarar för den
delregionala samordningen.
VVG kan löpande ge uppdrag till undergrupper inom samverkansområdet i syfte att
säkerställa olika kompetensområde t.ex. rutiner vid in- och utskrivning, mobila team
eller tillgången till läkemedel och hjälpmedel i den kommunala vård- och omsorgen.

Information
Information till vårdgivare om arbetet med covid-19 kommer att läggas ut på
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskyddvastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/vardhygien
www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/publikationer/infoskylt
-corona-besok/informationsskylt-om-covid-19-for-besokare.pdf
https://www.vgregion.se/aktuellt/press/till-sjukvarden-aktuell-skyltning-for-covid-19/

Länk till materialet på Vårdgivarguidens sida med kommunikationsstöd:
www.vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc
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