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

16.30-17.30

Inledning
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs. Föregående
anteckningar/dokumentation läggs till handlingarna. Övriga frågor anmäldes/inskickade i
förväg

Info från VVG -samordningsgrupp för Covid-19
Dokumentationen från 2020-04-06 utskickad inför dagens möte.
LGS skickat in frågan om provtagning jourtid till VVG. Chefläkargruppen bereder frågan
vidare. Svar inväntas imorgon (2020-04-08). Inom kommunerna används ingen
skyddsutrustning i nuläget till personer inom hemtjänsten med förkylningssymtom. Inom
regionen har erfarenheten visat att man tjänar på att hantera personer med
förkylningssymtom som misstänkt smittade tills motsatsen bevisats. Visir och
hygienrutiner.
Finns behov av samverkan mellan chefläkare och kommunal HoS-vård för att ta fram
gemensam vägledning med förtydligande om syrgasbehandling inom kommunal vård.

Uppmaning att inte hamstra i de kommunala läkemedelsförråden. Ett informationsbrev
kommer att gå ut med samlad kommunikation kring läkemedel.

Anette Johannesson återkopplat från arbetsgruppen/ scenarieanalys som önskar deltagande
från smittskydd. Peter Ulleryd återkopplar angående representant. Analyser görs även
inom VGR, bra om de som arbetar med detta sammankopplas med arbetet i
Göteborgssamverkan.
Frågor att hanteras delregionalt:
Vårdcentralerna säkerställer behovet av stöd till kommunal vård inför påsk.
Se föregående anteckningar.

Vårdhygien arrangerat utbildning i vårdhygien för regionala chefer. Finns det behov av
webbinarier med utbildning kring vårdhygien även för kommunala chefer.

P3
P4

Ställningstagande: LGS ser positivt på webbutbildning kring vårdhygien även för
kommunala chefer. Anette Johannesson återkopplar till VVG.
NOSAM – rapport
Anne-Charlotte återkopplar från processledarna. Bilaga

Inkomna/Övriga frågor
Göteborgs stad
Skyddsutrustning vid provtagning (läkare)
- Samsyn om förhållningssätt inom sjukvården, inga symtom/ingen misstanke om
smitta/ingen skyddsutrustning
- Individuella avsteg kan förekomma beroende på undersökning

Provtagning jourtid /svar under helgen
- VVG hanterar frågan som skickades in från föregående LGS möte. I nuläget svårt att
garantera provsvar utan dröjsmål.

Kommentar från SU: Inga meddelande skickas från lab. Svar hämtas direkt ur systemet.
Kommunens HoS – vård hämtar svar via NPÖ.

SU
Utskrivningsprocess: Flagga för rehab- insatser
Från Stockholm rapporteras att fler patienter är i sämre skick vid hemgång och rehab-behov
missas. Viktigt att säkra upp rehab-insatser genom AT/FT. Intern arbete pågår inom SU.
Mobila NSV-team kommer förstärkas med rehab-kompetens. Dialogen kan föras genom
NOSAM till SU, alternativt direkt kontakt med verksamhetschef Gunilla Kjellby.

Hjälpmedel: Frågor om leverans av hjälpmedel m.m. hänvisas till webben:
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/for-att-minskasmittspridningen-av-coronaviruset-covid19-arbetar-hjalpmedelscentralen-pa-foljande-satt/
Videovårdplanering: Vid NOSAM Härryda lyftes en praktisk fråga från SU gällande
videovårdplaneringar kopplat till att tekniken flyttas runt (smittkälla). Maria Taranger
återkommer med tips från SU/Östra.

Utskrivningsklara patienter med Covid-19 under påskhelgen: Sjukhuset befarar en brant
stegring under påskhelgen, hur hantera medicinskt färdiga patienter i behov av
biståndsbedömning, som behöver komma hem under påskhelgen?

LGS har tidigare enats om att inte bemanna upp extra inför helg/storhelger och
kranskommunerna kommer inte bemanna upp med handläggare under påskhelgen. Inom
Göteborgs stad sker biståndsbedömning dygnet runt via Trygghetsjouren.

De korttidsplatser som planeras för utskrivningsklara patienter med Covid-19/smitta
kommer att öppna upp i Härryda och Mölndal efter påsk. Frågan ställs via processledaren
till Öckerö.
Kommande möte
Datum: 2020 -04 -17, kl. 10.00- 11.00
Agenda: Uppföljning påsken

Vecka 18: Skype möte torsdag 30 april kl. 10.00- 11.00
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

