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Aktuella frågor LGS
• Lägesrapport Smittskydd: Påminner om basala hygienrutiner inkl. sunt förnuft, t.ex inför provtagning söndag kväll,
överväg måndag morgon etc. Stor oro för trängselproblematiken, kluster/ folksamlingar i midsommartid. Lyfts idag vid VGR
presskonferens. Vi måste hålla avstånd för att inte smitta varandra. Fortsätt jobba på distans om det går.
• Regionala rutinen smittspårning: Samordningsansvarig vårdcentral, enligt NOP, har det övergripande ansvaret för SÄBO,
korttidsboende. Interregional dialog pågår utifrån KoK-boken och behov av förtydligande text, om vad som gäller vid
smittspårning vid särskild händelse. Alla vårdcentraler skall följa den rutin som tas fram av högsta ledningen. Det finns
möjligheter, via rutiner, att samarbeta med kommunens system för egentester/direkttest.se
• Vädjan från kommunerna att följa SAMSA -rutinen, samt att sjukhuset v.b. lägger till Primärvårds rehab i SAMSA. Frågan
har även hanterats av UG SAMSA 16 juni.
• In -och utskrivning slutenvård: Från 1 juni har ett antal avvikelser från riktlinje/rutin rapporterats från Västra Göteborg.
Brister i samverkan och övergripande systemfel ska rapporteras till LGS enligt fastställd delregional rutin. När det gäller
avvikelser på individnivå rapporteras och hanteras avvikelser enligt lokala rutiner hos parterna. Frågan bollas därför
tillbaka till NOSAM-nivå, där SU finns med, för att diskutera det gemensamma förbättringsarbetet som behöver göras.
Som en del i pågående förbättringsarbete har SU gjort ett flertal utbildningsinsatser riktade till läkare om riktlinje och
rutin.
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Övriga frågor
• Egentester Göteborgsområdet 2 547 tester varav c:a 16,25 % positiva.
Förekommit hamstring av provkitt vilket kan komma innebära viss
fördröjning i beställningarna men ordningen beräknas vara återställd i
början av nästa vecka. Vid akuta behov kan provtagningskitt budas
ut.
• 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

Rapport från kontaktpersonerna
Frida: Angered, Östra Göteborg
•

Fått flera boenden smittfria. Läget under kontroll. Vissa vc gör antikroppstest

•

Korttidsplatser minskas pga enkelrums-krav.

•

Lyfter vikten av att samtala med patienter och anhöriga mycket tidigt om covid19-sjukdomens allvarlighet, då patienter som provtas kan hinna avlida innan provsvaret kommer!

Agneta: Härryda, Örgryte/Härlanda, Centrum och Majorna/Linné
•

Högt tryck vc-provtagningar. Telefonen går varm för att få provsvar. Upplevs som lång tid att vänta på svar.

•

Växlat upp i rehab för att möta behovet

•

Få på covid-boenden.

Björn: Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Öckerö
•

NH- Minimalt med smittade, många blir friska.

•

VH Bra läge i ordinärt boende-flyter på bra. Lugnt i hemtjänsten Bra samarbete med bistånd och VC. God läkartillgång. Covidteamet fått utbildning covidprovtagning.

•

Lundby Hemtjänst lugnt Säbo -inga nya fall många tillfrisknat..

Lena Västra Gbg, Partille, Mölndal
•

Ganska högt tryck på vårdcentraler för att provta allmänheten, ganska långa svarstider. Flera har varit sjuka länge.

•

Fortfarande missas epikris vid utskrivning från sjukhus, avvikelser skrivs

•

Mobilsering kring nya rutinen om screening och smittspårning. Vårdcentraler samarbetar, lokala rutiner tas fram. MAS aktiva.

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

LGS-anteckningar
• LGS-anteckningar:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content
/workspace/SpacesStore/1aac9509-4c3c-4d10-8ae0be791975786c?a=false&guest=true
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Kommande möten
• Nästa möte: 3 jul kl. 11:15-11:45
• Mötestider NOSAM: 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

