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NOSAM: Angered, Östra Göteborg
Frida Palm
Östra Göteborg
Fortsatt distansmöte 1 gång/vecka
Primärvård
Rehab: Ställt om till ökade digitala kontakter och hembesök. Utbildningsinsatser online i samarbete med SU.
SAMSA-kommunikation info om rehab samt smitta/åtgärder. Personalsituation förbättrad. Övar med
skyddsutrustning.
Vårdcentralerna: Måttlig till ansträngd personalsituation. Provtagning av medarbetare enligt ny rutin. Ökat
inflöde/söktryck från patienter.
Kommunen: Ansträngd personalsituation. Smitta på boenden, korttid. Övar med skyddsutrustning. Provtagning
av personal /egentester vid lindriga symtom startat.
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NOSAM: Angered, Östra Göteborg
Frida Palm
Angered
Samtliga NOSAM grupper har träffats under veckan
ÄLDRE

Har glesat ut mötesfrekvens från 3 till 2 distansträffar/vecka.
Sjukfrånvaro i många verksamheter.
Förhållandevis god tillgång till skyddsutrustning och hygienartiklar.
Konstaterad smitta på några boenden.
Covid-team finns eller är i uppstart på samtliga ÄBO med god effekt
Rehabmottagningar, kompetenshöjande insatser utifrån post-covid-19-behov. Viktigt med
kommunikation i IT tjänsten SAMSA gällande rehab-behov och smitta.
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NOSAM: Angered, Östra Göteborg
Frida Palm
Angered
PSYKIATRI
Arbetar digitalt i stor utsträckning, men ser nu behov av att återuppta besök utifrån långsträckt
Corona-situation.
Söktryck/beläggningstrycket inom SU/psykiatri ej längre ovanligt lågt (som i början av Coronapandemin).
BARN OCH UNGA
Alla förskolor hålls öppna.
Tendens att barn hålls hemma utan att vara sjuka, vanligare jmf med många andra stadsdelar.
Viss oro för barnens situation i hemmet, uppsökande telefonsamtal och kontakt
Öppna förskolor håller öppet.
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NOSAM: Centrum, Majorna-Linné, Härryda, Örgryte/Härlanda
Agneta Bergqvist

Centrum
•
•
•
•
•

Förskolan planerar för sommaren. Följer basala hygienrutiner, barn och personal tvättar händerna rätt & ofta
Vårdcentralerna har fungerande ”sluss”/ olika lösningar, för patienter med infektionssymtom
Rehab, andningsträning för flera patienter, smittfrihet efter Covid-19.
Korttidsplatser för patienter med Covid-19 planeras på Krokslätts korttidsenhet och öppnar inom kort.
Riktlinjerna säger att vård och omsorg ska begränsa antalet personer som vårdar patienten. Det är inte att
likställas med Kohort vård.
• Dialog om hur och vem som bedömer/ fastställer smittfrihet efter Covid-19, korttidsplats på Covid-19 enhet.
Saknas riktlinje att bedömning skall göras

Härryda:

• Psykiatrimottagningarna erbjuder alternativa möten med patient, digitalt, telefon och vanliga möten, även
utomhus.
• SU patienter med Covid-19, bedöms som smittfri när samtliga kriterier är uppfyllda enligt rutin för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
• SIP har minskat i antal men förhoppningen är att det goda samarbetet fortsätter efter pandemin.
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Agneta Bergqvist
Majorna-Linné - Samverkan är roligt och tillsammans löser vi problem!
Vill lyfta fram medarbetare i äldreomsorgen och på vårdcentralerna där alla gör ett fantastiskt arbete, för
att förhindra spridning och psykisk ohälsa för dem som de möter
• Vårdcentraler: Stabilt läge, fler telefonsamtal om oro.
• Kommun/Hemtjänst har ännu inte bemannat mobilt specialteam för covid-19. Vårdcentralerna har
många sökande och kan hjälpa till att vidareförmedla kontakt, utifrån kravspecifikation, till
hemtjänsten.

Örgryte –Härlanda
• För att förbättra flödet på korttids enheten Covid-19 behöver patient/person bedömas som smittfria av
ansvarig läkare. Vårdcentral tar detta i beaktande vid dagliga besöket på korttid.
• Hemtjänsten arbetar efter fastställd rutin vid kontakt med vårdcentral. Det ska vara lätt att samverka
men vi behöver alla göra rätt.
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NOSAM: Mölndal, AFH, Väster, Partille
Lena Ekeroth
Mölndal:
• Rutin framtagen för inskrivning till Fallströmmen, korttidsboende Covid-19, för kommun
och primärvård. Publicerad med MA
• Gott samarbete mellan SÄBO, där smitta kommit in, och ansvarig vårdcentral.
• Vårdcentraler rapporterar att patienterna börjar komma tillbaka i högre grad.
• Flera ur personalen smittade på en vårdcentral
• En avvikelse rapporterad från hemtjänsten; Jourläkaren ville inte komma vid ett oväntat
dödsfall
• Påbörjat rehabvårdkedjearbete
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NOSAM: Mölndal, AFH, Väster, Partille
Lena Ekeroth
Partille:
• Vårdcentral signalerar behov av förtydligande riktlinje/rutin när SU /ÖV önskar hjälp med
provtagning (gärna hembesök) av öppenvårdspatienter (generellt, ej Covid-19)
• Viktigt info till SU och 1177: Anti-kroppstest, inför återgång i arbete, kan inte utföras på
vårdcentral. Test i liten skala på SU.
• Rutin korttidsboende om smittfri/friskförklarad för flytt till SÄBO, kommer skickas ut till samtliga i
NOSAM
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NOSAM: Mölndal, AFH, Väster, Partille
Lena Ekeroth

Västra Göteborg
• Diskussion om provtagning asymptomatisk på kortidsboende (ev utsatt för smitta) inför flytt till
SÄBO.
• Svar: Ej provta, ger oftast neg resultat ändå. Brukaren hålls i ”karantän”/extra bevakning ca 14 dagar
(inkubationstiden)

• Inom VGR diskuteras hur avgiftsfria besök kopplat till Smittskyddslagen tillämpas
• Brist på droppställningar och POX- mätare (syresättning) inom kommunal HSV. VC undersöker om
SU kan låna ut, alt får vårdcentralen köpa in
• I stort Läget OK för vc och hemtjänst, tufft läge inom SÄBO (förutom Styrsö)
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NOSAM: Mölndal, AFH, Väster, Partille
Lena Ekeroth

Askim-Frölunda- Högsbo
• Kommunen: Smitta finns inom 5 av 9 SÄBO, är under kontroll. Ingen smitta inom hemtjänst, dock
kommer några Covid-19-patienter från SU till hemtjänsten
• Covid-team för hemtjänsten har startat (”specialist-team”)
• Arbetar med att ta fram lokal rutin för utbildning av kommunssk för provtagning av misstänkt
Covid-smittad
• In- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård: Diskussion om skillnaden SIP versus
planeringsmöten, frågan är lyft (till regionala SAMSA och Ledningsrådet SHVO)
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NOSAM: Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby, Öckerö
Björn Gunnarsson
Lundby
• Läget under kontroll. MAS har informerat om skyddsutrustning på BMSS
• Covid-teamet är bemannat och startar dag/kväll.
• VC ganska lugnt.
• Provtagning personal startat

Öckerö
• Veckoavstämning, nästa möte 15 maj
• Fortfarande begränsad smittspridning (1 konstaterad) och relativt god tillgång på
skyddsutrustning.
• Provtagning personal startat
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NOSAM: Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby, Öckerö
Björn Gunnarsson
Norra Hisningen
• Norra Hisingen ligger bäst i Göteborg när det gäller minskad smittspridning. En viktig orsak är
sannolikt kontinuitet i bemanningen, och stora satsningar på upprepad utbildning i basala
hygienrutiner, kohortvård och köks- och tvätt-rutiner. Även chef i tjänst varje helg. Inga
timvikarier. Bra läge på vårdcentralerna. En tillfällig korttid till öppnar i Kärra, ej Covid-inriktning.
34 platser.
• Provtagning personal startat

Västra Hisingen
• Provtagning av personal startat
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Frågeställningar – för fortsatt dialog
• För ett bättre flöde på korttids Covid-19 behöver personen bedömas
smittfri. Frågan hanteras olika i NOSAM. Riktlinje efterfrågas:

• Att bedömning skall göras samt hur/vem som bedömer och fastställer smittfrihet

• In- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård: SIP vs planeringsmöten
vid utskrivning från SV.
• (Frågan lyft till Ledningsrådet SHVO via regionala SAMSA )

• Förtydligande/info om riktlinje/rutin efterfrågas: När SU /ÖV generellt
önskar hjälp med provtagning (gärna via hembesök) av primärvården
• Info till medarbetare inom SU och 1177 att vårdcentralerna inte kan ta antikroppsprover inför återgång i arbete.
• Vilken info efterfrågar LGS, ärendegång /frågor från NOSAM till LGS i
nuvarande läge
Vardsamverkan.se/Goteborgsomradet

