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Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för 
norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 november 
2020 
Tid: 14.00-15.00    

Plats: Via Skype 

Närvarande 

Ledamöter 

Linda Jansson (M), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Margareta Fredriksson (L), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Annica Erlandsson (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Från pensionärsorganisationerna 

Ledamöter:  

Marianne Munther               RPG ersätter Hasse Karlsson  

Vivanne Gustavsson   PRO 

Inga-Lill Johansson   SPF ersätter Marianne Jensen 

Lars-Ove Petersson   RPG 

Florence Westergren Göthe SPF  

Eva Wenäll    SPF 

Lennart Jansson   SPF 

   

Övriga  

Karin Davidsson, enhet överenskommelse 

Ben Norman, nämndsamordnare 

Dragan Milusic, medicinskt ansvarig 
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§ 1 

 
Läget kring covid-19 
 

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens medicinskt ansvarig Dragan Milusic presenterar en 

lägesrapport om covid-19-pandemin (se bifogad powerpoint). 

 

Västra Götalandsregionen är fortsatt i regionalt stabsläge för att samordna och stödja 

regionens verksamheter. Råden som har kommit är de skarpaste råden hittills: 

 

 Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum 

 Om möjligt undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor  

tillsammans med 

 Avstå också från sammankomster och fester under de närmaste veckorna.  

 Försök arbeta hemifrån om det går 

  

Under vecka 45 fanns 119 inneliggande patienter varav 28 patienter på IVA i hela regionen. 

Vecka 44 togs drygt 26 300 prover och andelen positiva har ökat kraftigt till 11 %. 

Kapaciteten på laboratorium för PCR-provtagning har tagit slut och vårdcentralerna har varit 

tvungna att dra ner på antalet prover. Regionen arbetatar med att säkra en extern aktör i 

Tyskland (Eurofins Munchen) för att testa svenska provsvar. 

 

Hur kan Tyskland hantera alla sina egna prover och ha resurser för att ta emot svenska 

prover? 

Sveriges system är anpassat för cirka tio miljoner invånare medan den tyska sjukvården är 

anpassad för en mycket högre befolkning. 

 

Nämnden informerar om att NU-sjukvården påpekar att julhelgerna kommer att bli nästa stora 

puck av ökat antal smittade. NU-sjukvården trycker på att det är viktigt att man följer de 

restriktioner som finns. Det gäller att vara social på digitala sätt. 

 

Provtagningen under jul- och nyårshelgerna behöver säkras även om ordinarie 

vårdcentralverksamhet håller stängt. Planen är att detta ska genomföras i samverkan inom 

ramen för kvälls- och helgöppen mottagning, de så kallade jourcentralerna. 

 

När det gäller antikroppsprovtagning togs 3800 tester under vecka 44 där andel positiva var 

16%. Laboratorium och vårdgivare rapporterar att trycket för antikroppstest är lågt. 

 

Det råder ett försök gällande snabbtest av covid-19. Då kommer patienten in till vårdcentralen 

för att testa sig och får vänta 12 minuter för att få svar. Planen är att det ska införas på bredd. 
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§ 2 

 
Information från NU-sjukvården 
 

Nämnden informerar samrådet om det senaste från NU-sjukvården. Operationssalarna på 

NÄL har mögel i väggarna. NU-sjukvården har stängt tre salar inom gynekologi och två salar 

inom kirurgin. Det innebär att fem  av totalt tolv salar stängs, dessa måste stängas för att 

personalen inte ska bli sjuka. Det finns planer på att ställa dit operationsmoduler och 

regionstyrelsen fattade beslut den 10 november att evakueringsmoduler för fyra 

operationssalar ska hyras in. Regionstyrelsen beslutade även om genomförande om tre 

operationssalar för bland annat gynekologi samt att en lösning för kirurgkorridorens fem 

operationssalar skyndsamt ska tas fram. 

 

Koncernkontoret bistår med att omfördela patienter som behöver opereras till andra sjukhus i 

regionen. NU-sjukvården är i stabsläge och regionen har ett stort engagemang i frågan. NU-

sjukvården ser över kapacitet på de operationssalar som finns kvar. Uddevalla sjukhus har 

operationssalar där NU-sjukvården har ökat sitt användande.  

 

§ 3 

 
Inkomna frågor från samrådet 
 

Hur är läget kring ronden från Strömstad? 

Ansvaret för sjukresor ligger på Regionstyrelsen under 2020 och även under 2021. 

Regionstyrelsen har beslutat att avveckla ronden 6 och den bussen ska gå in i annan trafik. 

Regionstyrelsen har även beslutat att samtliga ronden-linjer avvecklas  i juni 2022. 

 

Hur ersätts då ronden? Sjukresor ska genomföras med kollektivtrafik och som patient ska man 

kontakta kund- och resetjänst. Det finns  möjlighet till ledsagning och andra lösningar. Under 

pandemin är det lättare att få sjukresetaxi. 

 

Vad gäller för jouren i Tanum? 

Alla vårdcentraler oavsett regi lyder under samma regelverk, Krav- och kvalitetsboken 

Vårdval Vårdcentral. Där står det vilka öppettider en vårdcentral måste ha.  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-

vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/ 

Jouren i Tanum är öppen måndag-fredag kl. 17 – 24 och helger kl. 10 – 24. 

 

Hur många kan använda dialysmottagningen? Hur är den öppen? 

Dialysen i Munkedal är öppen måndag-fredag, kl. 07:30 – 15:00. 

De tar emot lättvårdspatienter, patienter med svår dialys behöver åka till ett sjukhus. 

Dialysen har två stycken sjuksköterskor per arbetspass och varje sjuksköterska tar hand om 3-

4 patienter samtidigt. Det finns plats för nio dialyspatienter och det är vanligtvis åtta patienter 

per dag. Det finns ett enkelrum som används om en viss patient inte mår bra då patienterna är 

infektionskänsliga. Läkare från NÄL är med på plats var sjätte vecka. Patienter får behandling 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
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tre gånger i veckan och dialysen på lördagar genomförs på NÄL. NÄL har även nattöppet för 

dialyspatienter. 

 

Har kommunens sjuksköterskor möjlighet att samarbeta med ambulanssjukvården? 

Ja, den möjligheten finns via samverkande sjukvård. 

Undantaget är Trollhättans stad, de går med i samverkande sjukvård april 2021. 

 

Varför finns det inga logopeder att tillgå? 

Det finns logopeder på öron-näsa-hals på NÄL och Uddevalla sjukhus. 

Närsjukhuset Aleris bedriver även stor logopedverksamhet.  

 

Vad har nämnden gjort sen sist? 

På nämndens hemsida (www.vgregion.se/norrahsn) finns bl.a. årsredovisning och 

detaljbudget att läsa på kring nämndens aktiviteter. Dokumenten finns under ”Dokument” en 

bit ner på höger sida på hemsidan. 
 

 

§ 4 

 
Övriga frågor från samrådet 
 

Vad händer med bassängen i Bäckefors? 

I juni fick nämnden info från Koncernkontoret att det finns sex bassänger i nämndens område 

med olika typer av kontrakt. Nämnden gav Koncernkontoret i uppdrag att skapa enhetliga 

kontrakt och därför sas de ordinarie kontrakten upp. Det har aldrig varit aktuellt att 

bassängerna ska läggas ner, det är samma förutsättningar som tidigare. Gällande bassängen i 

Sotenäs så sker ingen sjukvårdande behandling där och tjänstemannaförslaget är att bidraget, 

som legat på cirka 200 000 kr, inte finns kvar.  

 

När det gäller jourerna i Bäckefors och Uddevalla så har en hearing genomförts och det finns 

intressenter. Covid-19 gör att upphandlingen drar ut på tiden och tills den är klar kommer 

nämnden jobba med Närhälsan för att få fram en överenskommelse.  

 

Ordförande påpekar att samrådet gärna får bjuda in presidiet till olika möten ifall de vill veta 

mer om nämndens arbete. 
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