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Inledning/Välkomna
- Föregående anteckningar till handlingarna
- Övriga fråga anmäld: Vaccination brukare Hemtjänst
Information VVG
VVG -samordningsgrupp för Covid-19 2021-01-12, bilaga till dagens möte
Information styrgrupp egentest
Björn Gunnarsson informerar. Statistiskt har antal prover gått ner efter helgerna.
Totalt inom Gbg-området 30 000 egentester, personal, från starten. Positiva 6, 87 %,
inget område sticker ut. Innan jul började analyser skickas till Danmark vilket fungerat
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bra. 95 % av testerna har en svarstid på 20 -25 tim. Planeras ytterligare lab analyser
till Danmark/Köpenhamn vilket innebär en förkortad transporttid.
Viktigt undvika parallella processer när det gäller egentester och snabb-test av
personal. Björn rek. kontakt mellan Mölndals stad, utifrån gjorda erfarenheter, och Ami
Svensson/Jeanette Andersson.
Kommunikatör
Gunilla Fasth hälsas varmt välkommen till uppdraget som kommunikatör för
vårdsamverkan. Gunilla kommer jobba halvtid och har liknande uppdrag för SIMBA
och vårdsamverkan Skaraborg. Har tidigare haft uppdrag på länsgemensam nivå med
uppdrag från VVG.
Information - Laget runt
Kommuner
Göteborgs stad:
Antal konstaterat smittade minskat. Större utbrott SÄBO förra veckan, en enhet där
hyresgäster nyligen blivit vaccinerade. Överlag fungerar det. Ansträngd bemanning, ssk
och usk. Vaccinationerna rullar på. Finns en fantastisk kraft att mobilisera i
organisationerna. Fått möjlighet till och stort intresse för att börja vaccinera
medarbetare inom HoS-vården.
Härryda: Stabilt läge. 450 brukare totalt, särskilt boende ( 250) och kommunal hälso –
sjukvård, har vaccinerats. Fåtal tackat nej. Hög andel av kommunens ssk är utbildade
distr. sköt med ordinationsrätt, framgångsfaktor. Covid-enheten öppen, inskrivningar
av, för kommunen okända individer, hanteras pragmatiskt.
Partille: Stort utbrott, 21 smittade varav 7 avlidna. God hjälp av mobila teamet /MÖT
som gjort fantastiska insatser. Påbörjat vaccinering av hemsjukvård, men väntar på
start för dem med hemtjänst. På en enhet där brukare vaccinerats den 30:e finns nu
flera med konstaterad smitta. Några får därför vänta med andra dosen när vaccination
drar igång igen nästa vecka. Då börjar också vaccinering av medarbetare.
Brukare HT utan HSV: Samtliga listor/samtycke klara. Inväntar nu tillgång på vaccin.
Öckerö: Förlängt besöksförbud 13/1 - 2/2. Ett smittutbrott under julhelgen där 7/8
smittats på enhet, varav 2 kvar på sjukhus, 2 fortfarande smittade, 1 avliden.
Vaccinerat180 doser, klara med SÄBO och nästan klara med HSV. VC börjar med HT
nästa vecka. I slutet av januari påbörjas vaccination av personal.
Haft bekymmer med felkonstruerade munskydd. Diskussioner med SKR, flera av
kommunala MAS:ar med i dialogen.
Mölndal: Samtliga vaccinationer klara på SÄBO, pågår i HSV. Personal vaccinering
påbörjades i måndags, upphandlad vaccinatör. Digital bokning. Ingen smitta
Snabb-tester, 99,7 % tillförlitlighet, enkelt att använda, har breddinförts. Inga nya fall
på de enheter som dessa snabb-tester införts. Asymtomatiska medarbetare kunnat
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skickas hem. Samarbete med dr Cornel Popa, Distriktsläkarna Mölndal. Inget
besöksförbud på boende, däremot krav på testning vid entré på alla som skall in i
lokalerna. Instruktioner och -filmer framtagna. Material m.m. utskick till LGS via
processledaren.
VGR
SU: Ökat upp antal IVA platser mitt under jul och nyårshelgerna. Trött och sliten
personal. Förtätade pass, gått över till varannan helg i stort sett för all personal. Ev. kan
en platåfas skönjas. Oro för ytterligare ökning nästa vecka. Besvärlig situation då SU
normalt denna vecka brukar dra igång produktion efter jul och nyår. I nuläget endast
de mest akuta op, s.k. imperativa, vilka pausades under jul och nyår. Därtill har halka
tillkommit och SU har kontakt med krisledningsgrupp i Göteborg och Mölndal kring
sandning m m. Samarbete med operation på andra sjukhus inom VGR. Extremt
belastat. Stort cyberangrepp krävt ytterligare en lokal krisledning. I stort sett helt
avvärjt i nuläget. SU riktar ett stort tack till kommunerna för otroligt gott samarbete
kring utskrivningsklara patienter! Snabba mottagande inför helgerna. Fantastiskt
samarbete och patienterna slipper ligga på sjukhus i onödan!
SU inlett ett samarbete med ANS, för att hantera akuta frakturer. Dagkirurgiska op.
Vaccinering av personal startat.
Carlanderska: Ordinarie verksamhet fortgår Samarbetet med SU fungerar bra när det
gäller köpta op-tjänster.
Beredskapsjouren: Rebecca. Enormt högt tryck över jul och nyår.
Närhälsan: Mer stabilt men fortsatt högt tryck. Många sjuka över jul och nyår, eller
varit hemma som hushållskontakter. De flesta är nu tillbaka. Har god hjälp av att PCR
tester skickas till Tyskland. Svar inom 24 tim. underlättar smittspårning.
Den typ av snabb-tester som primärvården använt har gett många falskt positiva svar.
Ser ingen större användning av dessa nu när PCR går snabbt. Mycket tid har gått till
planering av vaccinationer. I mån av tillgång på vaccin planeras vaccination inom
hemtjänst och hushållskontakter komma igång inom Göteborgs stad vecka 4. Idag tas
beslut i regionen om fas 2, > 70 år samt HoS-personal som inte redan är vaccinerad.
Ev. vecka 5 - 6, besked inväntas. För den stora allmänheten diskuteras olika lösningar,
ev. vaccinering i stora lokaler. Massvaccination i Scandinavium diskuteras. Kräver
samverkan mellan privata och Närhälsan.
PrimÖR - vårdcentraler: Ser över hur samverka kan utvecklas runt massvaccination.
Hoppas att även andra aktörer går in och vaccinerar. Närhälsan kommit igång med HT.
Övriga fråga:
Svårt att beräkna hur många Carlanderska skall vaccinera. 3 000 patienter > 70 år
varav 30 inskrivna i HSV.
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Från dialogen: Fas 1 – 2 vaccineras alla. Närhälsan har börjat skriva upp patienter som
hör av sig, kallas när det finns vaccin. Dialogmöte med Göteborgs kommun, Omtanken
inbjudna och lovat kommunicera vidare inom PrimÖR. Babbs bjuder in Carlanderska
till ny avstämning. I staden finns 12 000 personer med hemtjänst och väldigt många
vårdcentraler. Detta får lösas pragmatiskt, alla skall vaccineras i slutändan.
Samverkan är en angelägen fråga och i den uppbyggda strukturen finns forum för
dialog. Problem i samverkan lyfts till LGS, olyckligt kommunicera brist på samverkan i
media.
https://www.expressen.se/gt/sa-manga-har-fatt-vaccinet-stora-skillnader-i-regionen/
Svar angående IVO:s tillsyn av Västra Götalands Regionens ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 som bor på särskilt boende
Se bilaga
Kommande mötestider: LGS extra möte fredagar jämn vecka.
Till nästa möte maila gärna in frågor anne-charlotte.larsson@vgregion.se
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Vid anteckningen
Anne-Charlotte Larsson
Processledare
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