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Aktuella frågor LGS
• Lägesrapport VGR: Delar av länet nått en platå. Hård belastning på SkaS och SÄS. I ö minskat antal inneliggande covid-19
patienter.
• Testkapacitet i regionen hårt belastad. Parallellt spår upparbetat där analyser kan skickas till Stockholm. I nuläget god
testkapacitet och inga undanträngningseffekter, prio 4 (samhället i stort) testas.
• Vårdhygien: Ny rutin för screening och smittspårning på korttid och SÄBO kommunicerad 12 juni. LGS uppmanar NOSAM
föra dialog hur jobba vidare utifrån rutinen. Viktigt särskilja egentest/arbetsgivarspåret, från testning av prio -grupp 4 och
screening/smittspårning
• Egentester: Många som testat negativt kunnat återgå i arbete inom 48 timmar. Direkttest.se uppdateras med kodning av
arbetsplats för att kunna härleda/smittspårning. Vägledningen är reviderad. God tillgång på skyddsutrustning, akuta
beställningar avtar.
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Aktuella frågor LGS
• Rehabilitering Covid-19: Det finns ett stort kunskapsbehov och styrgruppen bevakar kunskapsområdet, SU interna
organiseringen ses över. God samverkan med primärvård och kommun som deltar i arbetsgruppen med veckovisa
avstämningar. Arbete med checklista har påbörjats för att fånga problemområden. Med stöd från 1177 planeras en
uppföljning 2 - 4 veckor efter utskrivning. Arbetet ligger väl till nationellt.
• Förslag till rutin för 2-parts kommunikation, då patienten har behov av insatser från Vårdval Rehab efter utskrivning från
slutenvården vid Covid -19, men inte behov av kommunala insatser. Den ordinarie processen för in- och utskrivning skall
följas, men utan kommunpart. Rutinen fastställs av Ledningsrådet SHVO via mailrunda.
• Samråd inför/kring sjukhusvård för Covid-19 – patienter. Dialog förd mellan SU och primärvården. Primärvårdens läkare
har mandat att besluta om patienten ska skickas in till sjukhus och läkare på sjukhuset har mandat att bestämma om
patienten ska läggas in. Krävs dialog och tilltro till varandras bedömningar. SU erbjuder genom MÖT, Mobil Närsjukvård
Östra sjukhuset, möjlighet till samråd kring värdet av sjukhusvård för patienten.
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Övriga frågor
• Mötestider NOSAM: 18/6, 3/7, 17/7,31/7, Kl. 11.15-11.45
OBS! Vidarebefordra kalleslse till din ersättare under semestern.
• 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/
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Rapport från kontaktpersonerna
Frida: Angered, Östra Göteborg
• I Angered är det ojämn tillgång på provtagningsmaterial, också bristande kapacitet på labb. Vårdcentraler samarbetar. Svårt med
personaltillgång för provtagning. Ojämntillgång på skyddsmaterial.
• I Östra Göteborg rustar stadsdelsförvaltningen för en andra våg med smitta genom att fortsätta att jobba med hur man ska
använda skyddsutrustning och liknande. Tillgången provtagningskit
Agneta: Härryda, Örgryte/Härlanda, Centrum och Majorna/Linné
• Härryda: Vad händer under hösten? fokus barn och unga. Anar att psykisk ohälsa ökar.
• Ojämn tillgång till provtagningskit
• Många vill ta prover. Ligger i fas men behövt växla upp.
Björn: Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Öckerö
• Läget ansträngt stabilt, rutiner har satt sig. En viss smittsmidring fortfarande. Positivt med covid-team.
Lena Västra Gbg, Partille, Mölndal
• Smittan tycks minska,
• Provtagning på vårdcentral för allmänhet – olika tryck, från litet till stort. Har varit brist på provtagningskit.
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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

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

Kommande möten
• Nästa möte: 18 jun kl. 11:15-11:45
• Mötestider NOSAM: 18/6, 3/7, 17/7, 31/7, Kl. 11.15-11.45
OBS! Vidarebefordra kalleslse till din ersättare under semestern.
• 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/
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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
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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

