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Yttrande angående – Göteborgs Stads 
vårdsamverkansroll i Coronatider 
 

Under rådande omständigheter är det av extra stor vikt att förvaltningarna på en operativ 
mycket verksamhetsnära nivå ges såväl utrymmet som förtroendet att i sin profession 
vidta nödvändiga åtgärder för att hantera de utmaningar och effekter som uppstår på 
grund coronaviruset. Förslag såsom om att förse personalen med rimlig skyddsutrustning 
och ombesörja nödvändig kompetensförsörjning under nuvarande omständigheter är 
förvisso viktiga frågor, men hanteras redan, om än under ett ansträngt läge, med tilltro av 
berörda verksamheter. Kommunstyrelsen har via regelbundna kontaktytor med 
stadsledningskontoret och den centrala krisledningsgruppen för Covid-19 möjlighet att 
säkerställa sin uppsiktsplikt och kan om behovet uppstår vidta nödvändiga åtgärder.   
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SD eget yrkande angående – Göteborgs Stads 
vårdsamverkansroll i Coronatider 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Ställ om och vidareutbilda personal som är lämplig till arbete inom hemtjänsten, 

och i det arbetet beakta följande punkter. 
 
• Se över om administrativ personal med vårdutbildning aktivt kan kliva in i 

vården och avlasta övrig personal. 
 

• Se över om larmenhetens personal kan tilldelas delegering av medicin och 
insulin. 
 

• Förenkla dokumentationsprocesser 
 

• Erbjud digitala vårdtjänster som bildsamtal och trygghetskameror för de som 
inte vill ha fysiska besök. 
 

• Försörj personal med rimlig skyddsutrustning. 
 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppgift att omedelbart omlokalisera avdelningen på 
Bagaregården för covid-19 smittade. (sid 2)   
 

Yrkandet 
1. Omställningen av vården och avlastningen på sjukhusen behöver ske snabbt för att 
sjukhusen ska kunna tillgodose smittade patienters vårdbehov. Övriga patienter med 
andra sjukdomstillstånd ska även de kunna få sina vårdbehov tillgodosedda via 
samverkan mellan kommun och region. Samarbetet mellan hemtjänsten, hemsjukvården 
och primärvården behöver under krisen utvecklas.  

Göteborgs stads organisationsstruktur & tjänstgöringsbeskrivningar inom vården behöver 
förändras så att fler i organisationen hjälps åt med såväl vård- som administrationsarbetet.  

Nu krävs det att vi snabbt erbjuder vidareutbildningar för vikarier i omvårdnadsarbetet 
genom interna utbildningar i hemsjukvård och då använder främst personal som redan 
innehar handledarutbildning till detta. 
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Det är viktigt att finna ny personal som har sjukvårdskunskaper, har arbetat som 
vårdbiträden, de som jobbar/ jobbat i närliggande branscher och inom olika serviceyrken. 
Mycket inom hemtjänsten kan utföras av andra yrkeskategorier med en snabbare 
introduktion och omställning. De kan då bli till värdefull hjälp och stöd socialt för de 
äldre och assistera med städ, promenader, tvätt osv.  

Många medborgare och främst våra äldre isoleras och psykisk ohälsa uppstår under dessa 
tider. De som kommer från andra yrkesgrupper kan bli till nytta och användas i social 
samvaro och enklare vardagssysslor. På så sätt ger de ett välkommet avbrott i isoleringen 
för de äldre. 

Larmenheternas personal tilldelas medicindelegering 

I alla stadsdelar ska denna personal tilldelas medicindelegering och insulindelegering för 
att enkelt kunna utföra insatserna i hemtjänsten. I dagens läge ingår inte 
medicindelegering i larmenhetens arbetsuppgifter, därför blir dessa inte till avlastning för 
övrig personal när arbetsbelastningen ökat som nu. 

Dokumentation och digitala vårdtjänster 

Idag kräver dokumentation allt för mycket tid och resurser. Lathundar med enklare ord 
och förkortningar behövs. Idag krävs för stort efterarbete för administrativ personal med 
att lägga in dokumentation i efterhand.  

Digitala vårdtjänster 

Trygghetskameror och bildsamtal ska erbjudas omsorgstagare som ej önskar att personal 
kommer till dem i Coronatider. 

Skyddsutrustning och skyddskläder  

Dagens system med minimal lagerhållning och just-in-time-leveranser har inte fungerat. 
Anskaffning av skyddsutrustning måste prioriteras och tillämpas enligt Västra 
Götalandsregionens bestämmelser. Utbildning och instruktionsfilmer kan användas för att 
få ut information runt detta.  

För att minimera smittspridning och smittorisken är det också viktigt att i mycket högre 
utsträckning använda samma personal som går till samma patienter/ omsorgstagare. 

2. Avlastar sjukvården med covid-19 smittade patienter som inte längre behöver 
uppta sjukvårdsplatser  

En mycket bra och nödvändig åtgärd. Att skapa alternativa omsorgsplatser för de som är i 
karantän står vi bakom till 100%, med det är farligt och osäkert (för att inte säga 
vansinne) att placera en sådan avdelning i ett vanligt äldreboende. Äldre är den grupp 
som vi skall skydda allra mest. Personal från dessa olika avdelningar passerar varandra 
dagligen. Det finns gott om andra alternativ om vi är lite kreativa. Gör om hela boendet 
till karantänboende eller stäng ner den påbörjade karantänavdelningen helt. En 
kombination av de två är inte ett rimligt eller säkert alternativ. 
 
Stadens hotell gapar tomma. Här skulle vi lätt kunna ordna en win-win situation genom 
att erbjuda rum för de som försätts i karantän.  Här finns dessutom egna kök. 
Möjligheterna är oändliga. 
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