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Mötesanteckningar 

 

1. Information om Covid-19 

 



Johan Fält (M) informerar om det aktuella läget i pandemin. Läget bedöms som stabilt där 

antalet smittade fortsätter att sjunka men riskgrupper uppmanas vara fortsatt försiktiga.  

 

Västra Götalandsregionen har publicerat en rapport för vecka 35 med aktuellt läge och 

statistik. Rapporten går att hitta på följande länk: 

https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/regional-lagesrapport-covid-19/ 

 

2. Information från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Johan Fält (M) redogör för nämndens politiska arbete under pandemin. Sjuka i covid har 

prioriterats över mindre allvarliga vårdbehov. Prioriteringen har legat på mer akuta fall utöver 

insjuknade i covid-19. Omprioriteringen av arbetet har medfört en ansträngning för vissa 

personalgrupper och riskgrupper har fått vänta med behandling av mindre akuta behov.  

 

Vårdöverenskommelsen (VÖK) inför 2021 kommer förlänga avtal från 2020. Utöver detta ska 

regionstyrelsen hantera den vårdkö som uppstått till följd av covid-19 genom att tillföra extra 

resurser. Sahlgrenska Universitetssjukhus har överanställt för att hantera de köer som uppstått. 

Det uppges dock som ett problem att få tag på personal. 

 

Centrum för hedersrelaterat våld är ett samarbete mellan Göteborgs kommun och Västra 

Götalandsregionen. Regionen är positivt inställda och undersöker behovet av ett att skapa ett 

centrum för hedersrelaterat våld.  

 

3. Genomgång av inkomna frågor från patient- och brukarorganisationer och 

frågor lyfta under uppropet 

 

Hörselskadades riksförbund hade inför mötet bifogat fråga om finansiering av 

Cochleaimplantat. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) svarar att finansiering för 

Cochleaimplantat för hela regionen kommit från HSNG under 2020. Framöver kan inte 

HSNG betala satsningen själv utan finansiering behöver komma från flera av hälso- och 

sjukvårdsnämnderna. 

 

Göteborgs Diabetesförening hade inför mötet bifogat fråga om testläget för covid och dess 

prioritering. Presidium för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd svarar att det finns två typer 

av tester. Test för att se om patient har covid utförs på vårdcentraler och är gratis. 

Antikroppstest är på utrullning där riskgrupper och vårdpersonal kommer vara prioriterade. 

Ytterligare information finns på 1177. Frågor gällande vaccin är en statlig fråga och hanteras 

inte av nämnden. 

 

Göteborgs Diabetesförening hade frågat om försörjning av läkemedel och 

förbrukningsmaterial för diabetiker. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd svarar att 

försörjning av insulin tidigare har varit ett problem men inte är det i dagsläget. Frågan om 

lagerhållning och material av väsentliga produkter blev tydligt under pandemin. Ordförandes 

uppfattning är att leverans av produkter bör spridas bland aktörer för att säkra leverans.   

 

Göteborgs Diabetesförening hade frågat om införande av e-tjänster tillika det basutbud som 

beslutades om för några år sedan och hur nämnden sköter uppföljningen. Konkret uppföljning 

kommer i nämndens delårsrapport i augusti och mer på årsbasis. En del uppföljning sker på 

regionnivå och delvis nationellt. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd svarar vidare att det 

finns krav på utförare att öka digitaliseringen. Pandemin har drivit på digitala lösningar vilka 

https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/regional-lagesrapport-covid-19/


fungerat över förväntan. Nämnden betonar att digitala lösningar är bra men att inte alla 

patienter klarar av det digitala och kräver fysiska besök och att olika alternativ diskuteras.  

Hörselskadades riksförbund framhåller att vissa digitala lösningar är bättre för hörselskadade. 

Bildkvalitet och fördröjning av ljud är aspekter som påverkar hörselskadades möjlighet att 

delta på lika villkor. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd framför att detta är en synpunkt 

nämnden tar med sig till digitaliseringsberedningen. Vidare planerar nämnden att bjuda in 

representant för digitaliseringsberedningen för att svara på frågor och ta del av information 

som organisationer framhåller.  

 

4. Nästa möte 

 

Nästa möte är den 23 november. Mötet kommer hålla fysiskt med möjlighet att delta på 

distans. 

 

 

Vid anteckningarna, 

Rickard Johansen, nämndsekreterare 

 


