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10.00-11.00.

Inledning
Lena Lager inleder och hälsar välkommen. Närvaro registreras i chattfunktionen.
Dagordningen fastställs. Föregående dokumentation följs upp vid dagens möte och läggs till
handlingarna. Övriga frågor anmäldes/inskickade i förväg
Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-05-28, utskickad med kallelsen.
Minskad beläggningsgrad på IVA, men fortsatt långa slutenvårdstider. Många frågor om
syrgasbehandling i boende, ett läkemedel som kräver specialist-/allmänläkarbedömning
och ordination. Sällan bra behandling utanför sjukhus. Vården i livets slutskede ska hålla en
värdig linje, slutenvården har ett ökat inflöde av äldre, i livets slutskede, från boende.
Smittskydd: FHM gett ut ny riktlinje om provtagning
Version 13

Smittfrihet hos symtomfria personer som testats positiv = 7 dagar från
provtagningstillfälle. Nationella rekommendationer gällande ”sommarträngsel” väntas den 3
juni, tills dess får kommunerna söka andra vägar att gå via allmänna föreskrifter och råd.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs202012/
Förtydligande från Vårdhygien; Det finns inget angivet mått för vårdnära arbete ”face-toface”, här får medarbetaren själv göra en bedömning. Visir kan användas i första hand.
Egentester: I eftermiddag möte kring målgrupp 3 – personal inom samhällsviktig
verksamhet (utanför vårdsektorn). Fördjupad dialog – uppnås syftet med testning av
personal då det inte går att koppla till arbetsplats? Rutin sittande och liggande transporter
uppdaterad
https://www.vardsamverkan.se/covid-19/sittande-och-liggande-persontransport/
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Från Göteborgs stad efterfrågas om det finns behov av samordning av bårhusplatser under
sommaren. VVG hänvisat frågan till vårdsamverkan i Gbg-området. LGS enas idag om att
detta är en kommunal fråga att hantera vidare. Göteborgs stad samordnar diskussionen
genom Annika Thorén, SLK.
Uppföljning föregående LGS möte
• LGS C-möte i anslutning till VVG bokas och ersättare till VVG utses.
Månad

VVG

LGS

Juni

4/16, 11/6
Kl. 15.30-16.30
18/6
Kl. 09.00-10.00
2/7, 16/7, 30/7
Kl. 15.00-16.00

5/6, 12/6
Kl. 10.00-11.00
18/6
Kl. 10.15-11.00
?

13/8, 27/8
Kl. 15.00-16.00

?

Juli
Ersättare från
LGS för
Erika Hägg
V 27,29,31
Augusti
Ersättare:

V 27, 29:
Anne-Charlotte
V 30: Björn G

VVG C
Nätverk/BG

2/7,16/7, 30/7
Kl. 10.00-11.00

V: 27, 29
Anne-Charlotte
V 30: Björn

13/8, 27/8
Kl. 10.00- 11.00
V: 31 Björn

Ställningstagande: LGS utser processledare Anne- Charlotte Larsson och Björn Gunnarsson
som ersättare för Erika Hägg i VVG veckorna, 27,29,31. LGS processledare meddelar vidare
till VVG.

• Omdirigera slutanteckningar, specifika Covid-19, till de boende som har ansvar istället för
till listande vårdcentral?

Frågan ställd till regionala SAMSA förvaltargrupp genom Maria Fredriksson. I första hand
rekommenderas NPÖ som det mest säkra och effektiva sättet att ta del av slutanteckning.
När ärendet startar kan, i förekommande fall Carlanderska VC, läggas till som deltagande
primärvårdspart av listande vårdcentral/Fast vårdkontakt. Krokslätts korttidsboende läggs
till som deltagande kommun-part av kommunen. Registrerat samtycke gäller för samtliga.
Länk för uthopp till NPÖ finns i SAMSA, vilket kräver att verksamheten har avtal med Inera.
Viktigt att rehab involveras i ärendet i SAMSA. Ett observandum som skickas med är att alla
steg skall hinnas med och hanteras innan personen är på plats. Generellt är det ofta en
mycket snabb process från att personen beviljats korttidsplats till utskrivning. Ofta sent
besked om mottagande enhet.
• Information sänd till t f verksamhetschef och berörda enhetschefer, 1177, att
vårdcentralerna inte kan ta anti-kroppsprover för covid-19 inför återgång i arbete. Ingen
återkoppling till processledaren från 1177. Åsa Sand har informerat vidare inom SU.

• Överlämningsmöte LGS ordförande-/vice ordförandeskap bokas in den 8 juni kl. 15.0016.00. För kännedom till Babbs Edberg, Göteborgs stad. (Justerat till 15 juni kl. 10-11)
• Uppdrag: Hantering av information och ärendegång från NOSAM

Processledare tillsammans med kommunikatör har arbetat fram ett beslutsunderlag som
presenteras vid dagens möte. Bilaga.
•
•
•

•
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Kort-info som NOSAM önskar lyfta bearbetas lokalt tillsammans med processledare
Goda ex sammanställs och publiceras för erfarenhetsutbyte och spridning
Frågor från NOSAM samlas och hanteras av processledarna som tillsammans
sorterar och prioriterar frågor för fortsatt dialog i LGS
Info/frågor från NOSAM - punkt på LGS agenda för dialog och ev. uppdrag

Ställningstagande: LGS ställer sig bakom förslag till fortsatt hantering av information och
ärendegång från NOSAM

Frågeställning från NOSAM – för fortsatt dialog:
•

Utvidgad provtagning från dagens datum, prioriteringar.

Rutin provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och sjukvårdspersonal med
milda symtom på covid -19. Version 1.

Nya riktlinjer om utökad testning för covid-19 av personer med milda symtom, som skulle
kunna vara förenliga med covid-19. Alla vårdcentraler ska vara frikostiga med provtagning.
Logistiken måste ses över. Om verksamheten själv inte har förutsättningar i egna lokaler får
överenskommelse göras med närliggande enhet. Denna provtagning ska erbjudas alla
vardagar, även om viss minskning kan behövas under semesterperiod. Med tanke på
kommande sommar-bemanning finns farhågor för en viss undanträngningseffekt och att
inte klara basuppdraget. Provtagningsmaterial inte säkrat, i Skövde-depå finns i nuläget

material för en veckas provtagning (17 000). Påminner om att personalgrupper som ingår i
rutin för självprovtagning för återgång i arbete inte ingår i denna grupp.

Övriga frågor/Information

Göteborgs stad: Samordning bårhusplatser, se punkt 2
Närhälsan: Utvidgad provtagning, se punkt 4

SU: Rehabilitering Covid-19:
Arbets- och styrgrupp kring rehab har jobbat vidare med representanter från
primärvård och kommun. Uppföljning och dialog nästa möte
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Maria Ljung informerar om det arbete som startats upp inom VGR kopplat till SoS
rekommendationer för rehabilitering. VGR önskar dialog med kommunerna i frågan.
Maria Ljung, GR och Helene Nordling, Boråsregionen har nominerats in till arbetets
uppstartsfas.

Nästa möte
Skype-möte 5 juni, kl. 10.00-11.00
Till agendan: Rehab
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

