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Aktuella frågor LGS
• Minskad beläggningsgrad på IVA, men fortsatt långa slutenvårdstider. Hålla i och hålla ut: för att hålla smittspridningen
nere.
• Många frågor om syrgasbehandling i boende, ett läkemedel som kräver specialist-/allmänläkarbedömning och ordination.
Sällan bra behandling utanför sjukhus. Vården i livets slutskede ska hålla en värdig linje, slutenvården har ett ökat inflöde
av äldre, i livets slutskede, från boende.
• Utvidgad provtagning från dagens datum, prioriteringar. Rutin provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och
sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19. Version 1. Nya riktlinjer om utökad testning för covid-19 av personer
med milda symtom. Alla vårdcentraler ska vara frikostiga med provtagning. Logistiken måste ses över. Om verksamheten
själv inte har förutsättningar i egna lokaler får överenskommelse göras med närliggande enhet. Provtagningen ska
erbjudas alla vardagar, även om viss minskning kan behövas under semesterperiod. Med tanke på kommande sommarbemanning finns farhågor för en viss undanträngningseffekt och att inte klara basuppdraget. Provtagningsmaterial inte
säkrat, i Skövde-depå finns i nuläget material för en veckas provtagning (17 000). Påminner om att personalgrupper som
ingår i rutin för självprovtagning för återgång i arbete inte ingår i denna grupp.
• Smittfrihet hos symtomfria personer som testats positiv = 7 dagar från provtagningstillfälle. Nationella rekommendationer
gällande ”sommarträngsel” väntas den 3 juni, tills dess får kommunerna söka andra vägar att gå via allmänna föreskrifter
och råd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/
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Aktuella frågor LGS
• Uppdrag: Hantering av information och ärendegång från NOSAM.
Processledare tillsammans med kommunikatör har arbetat fram ett
beslutsunderlag som LGS ställt sig bakom,
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/wo
rkspace/SpacesStore/9dcaa969-fba5-44f9-95af8911495dc86e?a=false&guest=true
• Kort-info som NOSAM önskar lyfta bearbetas lokalt tillsammans med processledare
• Goda ex sammanställs och publiceras för erfarenhetsutbyte och spridning
• Frågor från NOSAM samlas och hanteras av processledarna som tillsammans sorterar
och prioriterar frågor för fortsatt dialog i LGS
• Info/frågor från NOSAM - punkt på LGS agenda för dialog och ev. uppdrag

• Tider för möten: kl 11:15
• 5 jun, 12 jun och 18 jun.
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Övriga frågor
• Egentester Personal: 4700 provtagna vgr 14,5 % positiva. I
eftermiddag (fredag) möte kring målgrupp 3 – personal inom
samhällsviktig verksamhet (utanför vårdsektorn). Fördjupad dialog –
uppnås syftet med testning av personal då det inte går att koppla till
arbetsplats?
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Rapport från kontaktpersonerna
• NOSAM-rapport, bilaga LGS-anteckningar:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/conte
nt/workspace/SpacesStore/e12257ac-dc51-4ecd-90882585aad28363?a=false&guest=true

LGS-anteckningar
• LGS-anteckningar:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content
/workspace/SpacesStore/e2c7b126-463d-4e3c-8392a1810b127a12?a=false&guest=true
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Nästa möte
• 5 jun kl. 11:15-11:45
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För aktuell information
LGS, dokumentation och bilagor:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard--samverkan-i-goteborgsomradet/organisation/ledningsgruppen-for-samverkanlgs/minnesanteckningar-lgs/
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/aktuella-utbrott/covid19/fragor-och-svar/
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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
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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

