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Inledning
Lena Lager 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 2020-06-04 utskickad med kallelsen.
VGR: Långsamt nedåtgående trend. Många testas på VC med hög belastning på lab.
Smittskydd: Enkät med 30 frågor till 342 särskilda boende i VG. 80 % svarsfrekvens.
Sammanställning och analys av svaren påbörjad och smittskydd delar med sig av resultatet
inom kort.
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Vårdhygien: Provtagning SÄBO utifrån nytt dokument från FHM. Generös provtagning för att
påvisa pågående infektion. Smittspårning vid nya fall. Screening av brukare som kommer
åter från sjukhus, karantän 14 dagar. Eget rum på korttid en utmaning. Referensgrupp
tillsätts som stöd i framtagandet av rutin som börjar gälla nästa vecka. Göteborgs stad
tillsammans med vårdhygien tagit fram en film – dela gärna!
https://we.tl/t-Sqo3WpWCUF
Skyddsmaterial: Stabilt läge och god beredskap inför sommaren
Egentester: Positivt, 40 - 60 % återgår i arbete efter testat negativt. Revidering av
vägledning på gång. Succesiv utökning till samhällsviktiga verksamheter enligt MSB.
Smittspårning behöver skalas upp igen. Kodsystem införs på egentester för att kunna
härleda till arbetsplats, i nuläget folkbokföringsort. Vägledning nästa vecka.
Kommentar: Prio 4 – allmänheten utökad testning fungerat bra men bekymmersamt att inte
analyskapacitet räcker till. Sannolikt färre provtagningar måndag/tisdag nästa vecka för
målgrupp 4. Prio 1-3 förtur. Egentest och prio 4 (allmänheten i stort) är två olika spår.

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård
Hösten 2019 skickade Vårdanalys ut en enkät om samverkan vid utskrivning från
slutenvård utifrån nya lagen (2017:612). I slutrapporten lyfts att samverkan har förbättrats
men att det finns utvecklingsområden kopplat till utskrivningsprocessen.
https://www.vardanalys.se/rapporter/laga-efter-lage/
På uppdrag av Ledningsrådet SHVO pågår länsgemensamt arbete att ta fram förslag till
översyn och revidering av överenskommelse och riktlinje/rutin in- och utskrivning från
slutenvård. Översynen är kopplat till revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet.

LGS ordförande föreslår vid dagens möte att processledarna får i uppdrag att läsa in sig på
rapporten, sammanfatta och återkomma till LGS i höst med synpunkter på
förbättringsförslag utifrån delregionalt perspektiv.
Ställningstagande: LGS ger processledarna i uppdrag att utifrån rapportens
utvecklingsområde återkomma i höst med synpunkter ur ett delregionalt perspektiv.
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Övriga frågor/Information
Närhälsan: Kontakt Mobila NSV-team inför sjukhusvård för Covid-19
Dialog utifrån frågeställning om vem som har mandat att besluta om inläggning vid bedömt
behov av sjukhusvård. Från SU kommenteras senaste veckornas ökade inflöde av patienter i
palliativt skede från SÄBO som skrivs in på sjukhuset och avlider. Ska ansvarig
distriktsläkare kontakta läkare i Mobila NSV-team för ny bedömning eller kan distr. läkaren
direkt-inlägga? Åsa Sand tar med frågan till SU för att reda ut om det är en ny rutin som
behöver samverkas. Återkopplas nästa möte.

Göteborgs stad: Provtagning vid utskrivning från sjukhus – frågan är avslutad i dialog
mellan SU och Göteborgs stad
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PrimÖR vårdcentral: Med anledning av att flera patienter hänvisats från Sahlgrenska
sjukhuset till vårdcentralen för provtagning uppmanar Maria Ahlgren att hänvisa patienter
till vårdcentralens hemsida för webbokning.
Uppföljning föregående LGS möte
Samordning bårhusplatser: Frågan kom initialt från länsstyrelsen men är nu avslutad då
detta inte är en kommunal fråga utan hanteras mellan VGR och kyrkogårdsförvaltningarna
inom Svenska Kyrkan.

Rehabilitering Covid-19: Arbetet fortskrider, en checklista tas fram för att göra rätt saker
inför en trygg och säker utskrivning för de personer som har en omfattande kvarstående
problematik. Någon form av enkät för uppföljning planeras via 1177. Mer detaljer kommer
nästa vecka.
LGS extra C-möte i anslutning till VVG bokas och ersättare till LGS meddelas till
processledaren. anne-charlotte.larsson@vgregion.se
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
3/7,17/7, 31/7
Kl. 10.00-11.00

Juli
Ersättare

Augusti

Ersättare:

Från LGS
V 27, 29:
Anne-Charlotte
V 31: Björn G
V 28, 30 Erika H
13/8, 27/8
Kl. 15.00-16.00

Ersättare LGS
meddelas till
Anne-Charlotte
14/8, 28/8
Kl. 10.00-11.00

VVG C
Nätverk/BG

NOSAM

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

3/7, 17/7,31/7
Kl. 11.15-11.45

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

14/8, 28/8
Kl. 11.15-11.45

V: 27, 29
Anne-Charlotte
V 30: Björn
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Frågeställning från NOSAM – för fortsatt dialog:
Fråga: Smittspårning SÄBO: Svar se punkt 2, info VVG

Fråga: Vad finns för möjlighet att testa personer inom funktionsnedsättning, med
svårighet att ta sig till vårdcentral, och med insatser i ordinärt boende utan
hemsjukvård.

Svar: Jämförelse med test i ordinärt boende för personer med hemtjänst utan
hemsjukvård. Vårdcentraler /Närhälsan kan göra hembesök men uppmanar att
stämma av med den vårdcentral det gäller för praktiskt genomförande, i samarbete
med ev. boendestöd. När det gäller LSS boende finns en ansvarig vårdcentral utsedd.
Bra om någon personal finns med vid provtagningstillfället.
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Nästa möte
Skype möte fredag 12 juni kl. 10.00 -11.00
Till agendan:
• Rehab
• Kontakt Mobila NSV inför sjukhusvård covid-19, ny rutin?
Antecknat av
Anne-Charlotte Larsson
Processledare, LGS

