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Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Ingmar Ångman 

Maria Ekelöf 

Karolina Stridh 

Lisa Lilja 

Sofia Kjörk 

Ann-Louise Gustafsson 

Annika Roman 

Madde Gustavsson 

Gabriella Mueller-Prabin 

Helena Blomberg 

Tiina Johansson 

Adrian Meehan 

Sekreterare: Jan Sundelius 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
 

 

1. Inledning 
Lena hälsar välkommen och presenterar dagordningen. Ett par övriga frågor 
läggs till 
 

2. Nuläge Covid-19 i länet och rapport från kommuner 
Jan redogör för läget i länet. Totalt har nu 2 328 fall konstaterats i länet sedan 
pandemin startade. Ungefär hälften av fallen är personalprover. 163 personer 
har avlidit. 22 personer vårdas på avdelning och 3 på IVA. 
 
Lena meddelar att antalet IVA-platser kommer att minskas men beredskap att 
öppna på kort varsel finns.  
 
Annika rapporterar att det signaleras om brist på vårdplatser och att det finns 
flera äldre på Covidavdelningar som kommer att planeras hem. Om behov av 
korttidsvård finns trycker Annika på att använda sig av Tullhuset. Utifrån 
nuläget kan det också vara möjligt att ta emot personer från andra 
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kommuner. Lena meddelar att vårdplatsläget i slutenvården kan bli bättre när 
Covidplatser konverteras till vanliga vårdplatser. 
 
Jan redovisar också preliminära siffror från kommunerna. När alla utom två 
kommuner har rapporterat är antalet smittade i länet 25 st.. En fortsatt 
minskning jämfört med förra veckan. Konstaterat smittade finns nu i tre 
kommuner. Sammanställning skickas med minnesanteckningarna. 
 
Annika rapporterar en positiv utveckling i Örebro med minskat antal smittade 
och att en stor andel (över 100 personer) har tillfrisknat. Man har också 
genomfört screening på några enheter och inte hittat någon stor 
smittspridning. 
 
Madde rapporterar att läget är fortsatt lugnt i norra länsdelen. 
 
Gabriella redovisar att det finns 2 konstaterade fall i Kumla. 
 
Från Länsstyrelsen rapporterar Tiina att Info till kommunerna har gått ut om 
några förändringar i rapportering till Socialstyrelsen. Arbetet inriktas nu på att 
ha beredskap inför en höst då vi får lära oss att leva med pandemin. 
 

3. Kommunikation  
Lisa och Jan  påminner om den rutin för informationsspridning som gäller 
under sommaren. I veckan har rutiner publicerats utan att den 
kommunicerats på överenskommet sätt. Har lett till frågor och osäkerhet i 
kommunerna (se punkt 4). 
 
Sofia rapporterar att film om skyddsutrustning är på väg att uppdaterats med 
anledning av förändrade direktiv om skyddsutrustning. På grund av oklarheter 
som beskrivs under punkt 4b beslutas att avvakta med publicering. 
 
Sofia uppmärksammar att många frågor kommer in på Regionens 
Facebooksida runt provtagning. Lisa meddelar att sidan hanteras av 
kommunikatörer på Regionkansliet med stöd av hälso- och sjukvården. 
 

4. Vårdhygien och smittskydd 
Maria Eklöf representerar Smittskydd och Vårdhygien denna vecka 
 

a. Rutin för smittspårning  
Rutin om smittspårning uppdaterades i måndags utan att information 
gick ut till kommunerna. Ändringen skedde utifrån nya direktiv från 
Folkhälsomyndigheten som innebär att smittspårning även omfattar 
kommunal verksamhet i ordinärt boende. Rutinen innehåller en del 
oklarheter. 
 
Annika har haft dialog med Anna Lange angående förändringarna 
och har fortsatt kontakt med henne om förtydligande. Annika 
återkopplar till gruppen. 

Under diskussionen framgår att representanter för smittskydd alltid 
deltar vid möten med länsdelsgrupp  Örebro och söder .Ingmar 
ifrågasätter prioritering att man deltar i möte med en länsdel men inte 
i vår gruppering som är länsövergripande. Lena tar med dig frågan till 
Smittskydd. 
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b. Rutiner om förändring i skyddsutrustning 
Uppdaterade rutiner runt skyddsutrustning och användning av 
munskydd har publicerats med anledning av nya direktiv från 
Folkhälsomyndigheten. Information om den förändrade rutinen har 
inte spridits via överenskomna vägar och skapat otydlighet. Vad får 
de nya rutinerna för praktisk betydelse? 
 
Annika trycker på att det är angeläget att ett förtydligande kommer ut 
om munskydd ska användas oftare än vad som hittills sagts. Det får 
konsekvenser för upphandling av munskydd som måste planeras. 
Risk finns också att onödig oro skapas. 
 
Västra länsdelen har kontaktat Jan och också önskat ett 
förtydligande. 
 
Annika trycker på att det är mycket viktigt att det finns en samsyn 
mellan kommunerna runt användande av skyddsutrustning utifrån 
länets riktlinjer. Madde och Gabriella delar uppfattningen 
 
Maria tar tillbaka frågan till Vårdhygien och återkommer med ett 
förtydligande. Fram till det att ett klargörande görs gäller tidigare rutin 
att munskydd används efter riskbedömning. 
 
Ingmar påminner om beslutet som togs i förra veckan att nya och 
förändrade riktlinjer ska kommuniceras med kommunernas 
remissgrupp med representanter från MAS och socialchefer. 
 

5. Övriga frågor 
a. Provtagning 

Lena rapporterar att Provtagning för allmänheten påbörjas idag. 
Provtagning kommer att ske vid Covid-mottagningarna samt vid 
några utvalda vårdcentraler. 
 
Annika meddelar att man jobbar på för fullt med provtagning av 
personal i Örebro kommun 
 
Madde berättar om ett gott samarbete med vårdcentralerna runt 
personalproverna i norr.  
 
Madde och övriga socialchefer i norr efterfrågar möjlighet att få 
resultat av antikroppstesterna till kommunerna. Lena svarar att 
provsvar på antikroppar endast går ut till den som provtagits.. Lena 
undersöker om det går att få ut samlat resultat på kommunnivå. 
 
Jan följer upp frågan om tolkning av svar på antikroppsprov som togs 
upp på förra mötet Lisa meddelar att ett förbättra information runt 
tolkning är på väg att läggas ut på 1177. 
 
Ingmar tar upp frågan hur besöksförbudet ska hanteras när besökare 
har antikroppar. Lena tar kontakt med smittskydd för förtydligande 
 
 
 
 

b. Inventering besöksförbud 



Tid, Plats Datum  

14:00-15:00  via Skype 2020-07-01  

 

4 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

Samtliga kommuner har svarat på smittskydds begäran om 
inventering av hur besöksförbud på säbo hanteras. Jan skickar ut 
sammanställningen med minnesanteckningarna. 

 
6. Till nästa möte 

Frågan om hantering av rapporten runt etiska dilemman hanteras vid nästa 
möte då Madelene deltar. 
 

 
 
 

 
 


