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Tid: Fredagen den  15.5 0900-1200 

 

Plats:  Riverside, Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla eller via Teams 

 

Representanter: Bengtsfors – Anna Ask 

  Dals Ed – Carina Fors 

  Färgelanda – Anna-Maria Bonskog 

  Lilla Edet – Malin Persson 

  Lysekil – Marita Niemi 

Mellerud – Maria Lobrant 

  Munkedal – Malin Petzäll 

  Orust – Eva Andersson 

  Sotenäs – Birgitta Cederberg 

Strömstad – Karin Bemert 

Tanum – Anette Nyberg 

Trollhättan – Maria Nysten 

  Uddevalla – Annica Hemberg 

Vänersborg – Maria Åberg 

Åmål – David Engkvist  

Lis Palm- Fyrbodals kommunalförbund  

 

Beredningsgrupp: Anna Ask och Maria Åberg  
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Dagordning 
 

1. Presentation av deltagarna och runda. 

 

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 

 

3. Rapport från respektive kommun 

Färgelanda, läget är ok och ganska frisk personal. 

Orust. Lugnt, många personal med symptom, ett COVID team ska starta och Eva delar 

med sig av deras informationsbrev. 

Orust, COVID 

team.docx  

Sotenäs har ingen smitta i sina verksamheter just nu. En utmaning är att de båda 

vårdcentralerna har helt olika servicegrad när det gäller att testa för COVID19. 

Mellerud med lugnt läge och olika Zoner på korttidsavd om det behövs. Vårdlärare 

utbildar och de har ett metodrum för vårdhygienkompetens. 

I Dals Ed finns också ett utbildningsrum och ett COVID-team. Den basala hygienen 

måste fungera om inte spelar det ingen roll hur mycket skyddsutrustning vi har. 

I Åmål är det under kontroll efter ett par utbrott, fall där alla patienterna kommer 

från samma avd på NU sjukvården. Ingen smittspridning till andra patienter eller 

personal. 

I Bengtsfors finns smitta hos personal men ej hos patienter. En del oro och frågor 

bland personalen, för att de ska smitta patienter. 

I Munkedal har de haft några fall av COVID smitta. Ett COVID team finns för smittade i 

hemmet och ett team. 
 

4. Samverkande sjukvård/ Anna A  

 

5. Högskolan väst representanter för kommunerna? 

Maria Nysten, David Engqvist, Malin Persson, Karin Bremert är med som 

representanter till VFU gruppen med Högskolan Väst. Det är svårt att få till tillräckligt 

med praktikplatser. Vi borde verka för en jämn fördelning av platser baserat på 

antalet ssk som är anställda i kommunen. 

 

Kompetensplaner och kompetensstegar blir viktiga redskap i framtiden för 

legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård. Munkedal har ett dokument 

för sjuksköterskor. 
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Beslut: Lis Palm bjuder in till ett möte om att se hur vi kan skapa kompetensstegar 

för legitimerad personal i Fyrbodal. 

 

6. Corona läget/Skyddsutrustning mm 

Det verkar vara god tillgång på skyddsutrustning. Ambulansen ska dela ut 

ansiktsmasker. Svårt att synka användandet av skyddsutrustning när ambulans och 

kommunal personal möts. 

Det kommer snart nya rutiner för smittskydd. 

Vi pratade en del om visir och olika kvaliteter och märkning men framförallt om 

handhavande och om de ska vara privata eller ej. 

 

7. Övriga frågor 

Alla kommuner har gått med i 1a optionen i FMV, framtidens vårdinforationsmiljö, 

Millenium. 

 

Fråga om syrgas i kommunal hälso- och sjukvård till Annika Johansson på 

kommunalförbundet. Svar från Annika: De som har lufthunger får behandlas på sjukvård. Det 

går åt alldeles för mycket syrgasbehållare för att vara rimligt i hemmet. Detta berör inte 

patienter som har hemventilator eller liknande för andra sjukdomar. 

Utvärdering av processer i COVID. 

Stockholms 

erfarenheter av Covid-19.pdf   Stockholm och sen sammanställning från 

9 kommuner i Fyrbodal 

Sammanfattning 

kartläggning, Fyrbodal, hemgång Covid.docx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2aGXr-q7YU0   Palliativ-vård COVID bra film från Stockholm 

Remiss om omställning till god och nära vård har gått till Orust i vårt område. Arbetet med 

omställning pågår. Socialcheferna har avsatt medel för att tillsätta en utvecklingsledare för 

kommunerna i Fyrbodal om frågorna som berör omställningen och vårdens medarbetare. 

projektplan ÖK Nära 

vård kommunalförbundet.pdf     Snart kommer en annons för uppdraget. 

Skrivet av Lis Palm, FoU-Socialtjänst Fyrbodal 

lis.palm@fyrbodal.se 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2aGXr-q7YU0
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