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Agenda

Kommentar

Infomöte 15 mars: Status
Covid-19 / Uppdämt
vårdbehov/ Pågående och
kommande arbete

Koncernkontoret redogör sammanfattningsvis utifrån
infomötet den 15 mars där samtliga LOL-läkare var inbjudna
gällande status Covid-19 och det uppdämda vårdbehovet samt
pågående och kommande arbete inom produktionsstyrning.

Vaccination mot Covid-19

Det är tillgången på vaccin som begränsar vaccinationstakten.
VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000
vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det
kommer ännu mer vaccin. Tidplanen påverkas av att
vaccintillgången hittills endast varit en tredjedel av den
förväntade. För aktuell information samt preliminär tidplan se
bifogade länkar.
Vaccination mot covid-19 - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
Vaccination covid-19, preliminär plan.pdf
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Aktiva etableringar

För närvarande finns 132 LOL-etableringar i VGR.
Allmänmedicin 37, Anestesi 1, Barn 4, Hud 9, Invärtes 11,
Psykiatri 12, Ögon 7, Neurologi 1, Reumatologi 1, ÖNH 9,
Ortopedi 5, Gynekologi 21, Kirurgi (exkl. ortopedi och urologi)
6, Urologi 7, Utan specialitet 1.

Pågående
ersättningsetableringar

Ersättningsetableringar 2021: Antal slutförda
försäljningsärenden 4 st, Antal avbrutna försäljningar utan
anbud 4 st, Antal avbrutna försäljningar trots anbud/säljarens
begäran 0 st, Antal pågående försäljningsärenden 8 st.

Fysisk säkerhet

Diskussion utifrån följande frågor:
*Kan ni ge exempel på upplevda hot eller situationer som ni
upplever/upplevt på era mottagningar där säkerheten varit
äventyrad?
*Hur ser era säkerhetsrutiner ut idag? Låsta entrédörrar,
låsta dörrar till vårdutrymmen, bakgrundskontroller vid
anställning av personal mm.
*Vilken fysisk säkerhet behöver vi i våra vårdlokaler för att
skydda personal och patienter?
Koncernkontoret uppmuntrar GPLF till att lyfta frågor kring
fysisk säkerhet vid GPLF:s medlemsmöten. Frågor som
systematiskt kvalitetsarbete; Rutiner? Larm? Hålls dialogen
levande? Reflektera hur man arbetar på enheten.

Statistik LOL

Genomgång av vårdproduktion LOL, utbetald ersättning LOL,
samt digitala vårdkontakter LOL.

Framtid ”God och nära
vård”

Varken GPLF eller Koncernkontoret har inför dagens möte hört
något mer kring när beslut tas av regeringen gällande
utredningen ”God och nära vård”.

Framtid och syfte med våra
möten?

Koncernkontoret lyfter frågan kring ”Vad bör vi ta upp på
vilken typ av möten?”. Koncernkontoret ser att det finns ett
behov av att tydliggöra, omvärdera, utvärdera de olika forum
som finns och ev göra vissa justeringar.
*Branschråd – Övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor
(oberoende av avtalsform)
*Lunchmöten – VGR aktuellt och Covid-info (LOU, IOP,
LOL/LOF)
*GPLF möten – Avtalsområdesspecifika frågor (LOL)
*Vårdgivarnytt, Vårdgivarwebben, riktade utskick via mail
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Forumen och utskicken upplevs som mycket värdefulla och
givande för LOL. Beslut tas om att synliggöra GPLF:s möten
mer genom att lägga ut mötesanteckningar på
Vårdgivarwebben, precis som övriga forum/möten görs idag.
Koncernkontoret tar på sig uppdraget med att formulera syftet
med GPLF:s möten.
Övriga frågor

Frågan kring digitala vårdkontakter tas upp och om regelverket
för olika plattformar. Koncernkontoret lovar att återkomma i
frågan men uppmuntrar GPLF:s medlemmar att ansluta sig till
Mitt vårdmöte som är samma plattform som Närhälsan
använder. För Mitt vårdmöte finns tvåstegsautentisering och
är en så kallad säker lina i mötet med patienter. Alternativ
finns för de patienter som inte har mobilt bankID.
Mötet avslutas. Nästa möte planeras att hållas under hösten
2021 början på oktober.
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