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Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

14:00-15:00  via Skype 20200708  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Annethe Thegel 

Maria Ekelöf 

Anna Lange 

Ann-Sofi Mattsson 

Karolina Stridh 

Björn Strandell 

Jan Rosengren 

Lisa Lilja 

Sofia Kjörk 

Ann-Louise Gustafsson 

Anders Hedåberg (ersättare för Annika Roman) 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin  

Helena Blomberg 

Tiina Johansson 

Adrian Meehan 

Carina Regborn 

Fredrik Svensson – materialsamordning för kommunerna 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
 

 

1. Inledning 

Vi hälsar Anders Hedåberg, Jan Rosengren och Fredrik Svensson extra 
välkomna. 
 

2. Nuläge Covid-19 i länet och rapport från kommuner 
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Jan redogör för smittläget i länet. Avseende smitta i den kommunala vård och 
omsorgen i Örebro län har rapport inkommit ifrån alla kommuner utom 
Karlskoga. Dagens rapport visar på 23 personer som i nuläget är smittade i 
Covid-19 vilket är i paritet med förra veckan beaktat att siffror från Karlskoga 
inte föreligger. Två Säbo och en-två korttidsboenden har smitta.  
Kommunrepresentanterna beskriver ett lugnt läge.  
 

3. Kommunikation  
-  
 

4. Vårdhygien och smittskydd 
- Ny rutin för hur personalassisterad provtagning för Covid har kommit. Den 
borde kunna läggas in i den ordinarie rutinen som ligger på externa webben. 
Anna tar med sig frågan. 
- Anna tar med sig att se över rutinen för smittspårning så att den omfattar 
även LSS-boenden oavsett ålder på brukarna. Troligen är det bara rubriken 
som behöver ändras.  
 

5. Övriga frågor 
a. Rapport avseende sjukvård i hemmet och etiska dilemman 

 Madelene rapporterar och summerar rapporten i följande frågor. 
 
  - Hur påverkade de styrsignaler som gick ut från olika nivåer 

hanteringen av vårdplaner, palliativa beslut och vårdnivåbedömningar 
som gjordes i det initiala skedet? 

 
- Varför fanns det inte (tillräckligt med) tydliga vårdplaner, förankrade 
palliativa beslut samt planer kopplade till dessa redan innan pandemin? 

 
- Behövs det en förstärkning av personal och kompetens för att bättre 
klara det sjukvårdande uppdraget på äldreboenden och inom 
hemsjukvården? Exempelvis: ska  intravenös vätska kunna ges på ett 
på vård- och omsorgsboende? Vilka förutsättningar behöver säkras för 
att så skall kunna ske? 

 
- Finns/fanns det ett behov av formella forum för diskussion med tanke 
på den snabba kunskapsutvecklingen och de etiska dilemman läkare 
och kommunsjuksköterskor ställts inför? 

 
- Finns det konsensus om vad ett palliativt beslut innebär? 
 
Rapporten kommer att publiceras och spridas. Ingmar kontaktar Lena 
Adolfsson för att diskutera om det skall publiceras via Välfärd och 
folkhälsa. Lena och Ingmar kommer att diskutera vidare hantering och 
åtgärder.  

  

 
b. Kontakt med dietister från kommuner 

Jan Rosengren redogör. Bakgrunden är att kommuner signalerat att de 
inte kunnat nå dietist för Covid-vård när det funnits behov.  
Dietist Carol Jacobson har meddelat att hon arbetar hela sommaren och 
kommer ta emot remisser från hela länet. Hon lyssnar av sin 
telefonsvararare varje dag. Hennes telefonnummer finns på ordinarie 
rutin. Oklart hur övriga fyra dietister arbetar under sommaren.  
 

c. Visir – engångsviser och signaler från arbetsmiljöverket 
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Maria från vårdhygien redogör för hur de har varit med och tagit fram 
rutiner för hur visir skall rengöras. Om det blir ett förbud mot att använda 
engångsvisir från arbetsmiljöverket så blir det en arbetsgivarfråga. 
Särskild sjukvårdsledning kommer ge ett uppdrag till regionens 
materialgrupp att inventera hur resursen visir ser ut. Fredrik berättar att 
han har tänkt göra en liknande inventering för kommunernas räkning via 
kommunernas upphandlingsgrupp. Hans uppskattning är att tillgången till 
visir och möjlighet till leverans är god. Återkoppling sker på nästa veckas 
möte eller tidigare om behov.    

 
6. Kommande mötestider 

Under perioden 200624-200819 sker möten digitalt alla onsdagar kl 14:00-15:00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


