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Aktuella frågor LGS
• VGR: Långsamt nedåtgående trend. Många testas på VC med hög belastning på lab.
Uppmaning att testa medarbetare enligt rutiner för egentester, inte gå till vårdcentral för
att minska belastningen.
• Skyddsmaterial: Stabilt läge och god beredskap inför sommaren.
• Smittskydd: Enkät med 30 frågor till 342 särskilda boende i VG. 80% svarsfrekvens.
Sammanställning och analys av svaren påbörjad och smittskydd delar med sig av
resultatet inom kort.
• Vårdhygien: Provtagning SÄBO utifrån nytt dokument från FHM. Generös provtagning för
att påvisa pågående infektion. Smittspårning vid nya fall. Göteborgs Stad tillsammans
med vårdhygien tagit fram en film – dela gärna! https://we.tl/t-Sqo3WpWCUF
• Rehabilitering Covid-19: Arbetet fortskrider, en checklista tas fram för att göra rätt saker
inför en trygg och säker utskrivning för de personer som har en omfattande kvarstående
problematik. Någon form av enkät för uppföljning planeras via 1177. Mer detaljer
kommer nästa vecka.
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Övriga frågor
• Fråga: Vad finns för möjlighet att testa personer inom funktionsnedsättning, med
svårighet att ta sig till vårdcentral, och med insatser i ordinärt boende utan
hemsjukvård.
Svar: Jämförelse med test i ordinärt boende för personer med hemtjänst utan
hemsjukvård. Vårdcentraler/Närhälsan kan göra hembesök men uppmanar att
stämma av med den vårdcentral det gäller för praktiskt genomförande, i
samarbete med ev. boendestöd. När det gäller LSS boende finns en ansvarig
vårdcentral utsedd. Bra om någon personal finns med vid provtagningstillfället.
• Egentester personal: Provtagning av personal löper på, 3 juni 6069 testade. På de
utsvarade proverna är 15% positiva. Succesiv utökning till samhällsviktiga
verksamheter enligt MSB. Kommentar: Priogrupp 4 (allmänheten) utökad
testning fungerat bra men analyskapacitet räcker inte till. Sannolikt färre
provtagningar måndag/tisdag nästa vecka för målgrupp 4. Prio 1-3 förtur.
Egentest och prio 4 (allmänheten i stort) är två olika spår.
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Rapport från kontaktpersonerna
Frida: Angered, Östra Göteborg
• VC Angered har kritisk tillgång på provtagnings-kit för den utökade testningen av befolkningen.
Agneta: Härryda, Örgryte/Härlanda, Centrum och Majorna/Linné
• Kontrollerat lugn. På veckans korta avstämningar är det gemensamma att det råder ett kontrollerat lugn. Nu när provtagningarna
på Vårdcentralerna ska växla upp finns det flera som har ont om provkit. Men det finns hos andra och i bästa samverkan hjälper
vårdcentralerna varandra.
Björn: Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Öckerö
• Genomgående stabilt läge, personalen har tagit till sig hygienrutiner och arbetar enligt dem.
• Covidteam bidrar till ett lugn i hemtjänstgrupperna.
• Man påtalar att det blivit mycket bättre samarbete mellan vårdcentralerna och Stadsdelarna, en effekt av de täta mötena och
fokus på en sak?
• Det finns gott om skyddskläder.
Lena Västra Gbg, Partille, Mölndal
• Relativt lugnt ur smittosynpunkt
• Vårdcentraler håller på att starta upp provtagning av befolkning med lindriga symptom, dock har flera vc har brist på
provtagningspinnar. Intresset att testa sig är olika i olika stadsdelar/kommuner.
• SU informerade om ökat inflöde av patienter från SÄBO. Dialog med mobilt team inför inläggning är att föredra
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LGS-anteckningar
• LGS-anteckningar:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content
/workspace/SpacesStore/fd2a42bb-fffd-4170-a8007a30022a2569?a=false&guest=true
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Kommande möten
• Nästa möte: 12 jun kl. 11:15-11:45
• Mötestider NOSAM: 12/6, 18/6, 3/7, 17/7,31/7, Kl. 11.15-11.45
OBS! Skicka in era ersättare under semestern, till
josefin.lantz@vgregion.se, snarast! De får kallelse till mötena.
• Ändrade kontaktpersoner för NOSAM under sommaren. Se här:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverka
n/kommun-och-sjukvard---samverkan-igoteborgsomradet/nyheter/andrade-kontaktpersoner-for-nosamunder-sommaren/
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

För aktuell information
LGS, dokumentation och bilagor:
https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/covid-19
Vårdsamverkanswebben Göteborgsområdet:
https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/covid-19
Covid-19, samlad information, vårdgivarwebben. Information, rekommendationer, rutiner
och riktlinjer, vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/
Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/fragor-och-svar/
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

NOSAM:s kontaktpersoner
Processledare vårdsamverkan
NOSAM

Kontaktperson processledare
Angered
Östra Göteborg

Frida Palm
frida.palm@vgregion.se

Centrum
Majorna-Linné Agneta Bergqvist
Härryda
agneta.bergqvist@centrum.goteborg.se
Örgryte-Härlanda
Partille
Mölndal
Lena Ekeroth
Västra Göteborg
lena.ekeroth@vgregion.se
Askim-FrölundaHögsbo
Lundby
Björn Gunnarsson
Norra Hisingen
bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.s
Västra Hisingen
e
Öckerö

Sahlgrenska
NOSAM
Angered
Norra Hisingen
Partille
Örgryte-Härlanda
Östra Göteborg
Askim-FrölundaHögsbo
Härryda
Mölndal
Västra Göteborg
Centrum
Majorna-Linné
Lundby
Västra Hisingen
Öckerö

Kontaktperson SU
SU Östra
Maria Taranger
maria.taranger@vgregion.se
David Gembäck
david.gemback@vgregion.se
SU Mölndal
Anna Hyltner
anna.hyltner@vgregion.se
Sara Lilliehöök
sara.lilliehook@vgregion.se
SU Sahlgrenska
Anna-Clara Collén
anna-clara.collen@vgregion.se
Terese Dalåsen

terese.dalasen@vgregion.se

Kontaktperson

Ledningslinje för vårdsamverkan i Göteborgsområdet
samband med covid-19
Ledningsgrupp för samverkan,
LGS, har beslutat att förändra
samverkansuppdraget under
rådande läge med spridning av
coronaviruset.

VVG

• Samordningsgrupp
för Covid-19.
Temagruppernas arbete pausat • Kan ge
till förmån för ökad ledningstid.
rekommendationer
till delregional
NOSAM navet i
samverkan
vårdsamverkansarbetet. Bör
• Möten (distans)
träffas mer frekvent, korta möten måndagar 15.30
och torsdagar 16.30

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

LGS
• Representanter VVG
informerar om
rekommendationer
från VVG.
• Ansvarar för
delregionala rutiner
när så krävs.
• Möten (distans): fre
kl 10-11

NOSAM
• Utför arbete enligt
ev delregionala
rutiner.
• Möten ordföranden
(distans): fre kl
11:15-11:45

Temagruppernas processledare kontaktpersoner för effektiv
kommunikation till/från för NOSAM
VVG

VVG-representant
Kontaktperson LGS

LGS

LGS-ordf
Kontaktperson LGS
Kommunikatör

NOSAMordf

Minnesanteckningar
Kortinfo

Minnesanteckningar
Spridning/förankring i linjeverksamhet

NOSAM-ordf
Kontaktperson TG
processledare
Minnesanteckningar
Kortinfo

NOSAM

NOSAM-deltagare
Minnesanteckningar

Verksamhet
/personal

