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Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Annethe Thegel 

Maria Ekelöf 

Ann-Sofi Mattsson 

Anna Lange 

Karolina Stridh 

Björn Strandell 

Jan Rosengren 

Lisa Lilja 

Sofia Kjörk 

Ann-Louise Gustafsson 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin  

Helena Blomberg 

Tiina Johansson 

Adrian Meehan 

Carina Regborn 

Fredrik Svensson 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
 

 

1. Inledning 

Vi hälsar Ann-Sofie Mattsson från vårdhygien välkommen till gruppen.  
 

2. Nuläge Covid-19 i länet   
Jan redogör för situationen i länet. Endast en patient inlagd på IVA och fyra 



Tid, Plats Datum  

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

 

2 (3) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

på vårdavdelning i dagsläget. Alla kommuner förutom Ljusnarsberg har 
inrapporterat och det är en mycket positiv utveckling. Tre smittade inom den 
kommunala omsorgen i nuläget (två i Kumla kommun och en i Örebro 
kommun).  
 

3. Rapport från kommuner 
Socialchefer som deltar rapporterar ett lugnt och stabilt läge. Man väntar nu 
på svar på serologier tagna i personalgrupperna. Man ligger relativt väl i fas.  
Anna Lange beskriver att man under v 26 tog serologier på alla patienter som 
provtogs i primärvården. 7% av dessa hade antikroppar. Högre nivåer, 15%,  
i åldersgruppen 19-29 år 
 

4. Kommunikation  
Ingen kommunikatör deltar i dagens möte.  
 

5. Vårdhygien  
- 

6. Smittskydd 
a) Besök på SäBo vid positivt antikroppstest 

Anna L berättar att Sos igår på en pressträff gått ut med info om att det 
skall göras undantag från besöksförbud för de som har IgG-antikroppar 
mot Covid-19 Det är verksamheterna som skall verifiera att det har 
genomförts i enlighet med rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens 
vägledning för antikroppspåvisning. 
 
Annika R och Anna L är ense om att det är orimligt att förvänta sig att 
verksamheterna skall kunna verifiera hur provet tagits utan man behöver 
förhålla sig till detta. Kommunikatör från Örebro kommun arbetar på att ta 
fram en informationsaffisch.  
 
Anna Lange berättar att det kan bli så att man kräver både verifierad 
Covid-19 (positivt provsvar) och positiv serologi. Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten verkar inte riktigt pratat ihop sig.  
 
Karolina S uppger att det varit svårt att rigga tider i tillräckligt utsträckning 
för provtagning av antikroppar. Att skapa särskilda tider för personer med 
behov av att besöka vårdboenden är också svårt. Frågan om man skall 
erbjuda serologier till alla som provtas på vårdcentralerna har varit uppe 
och man har resonerat att lab eventuellt inte har analyskapaciteten. Anna 
L uppger då att labs analyskapacitet inte är en begränsande faktor. 
 
Madde G med flera trycker på att det är viktigt att lyfta fram att det 
fortfarande råder besöksförbud och att det är undantag som görs vid 
besök. Viktigt att fortfarande beakta hygienriktlinjer i övrigt.  
Ingen länsgemensam rutin görs i nuläget men Annika vidarebefordrar det 
material Örebro kommun tar fram via Ingmar Å till länets socialchefer.  
Frågan följs upp nästa vecka. 

 
 

7. Övriga frågor 
a) Användning av engångsvisir 

Jan redogör för frågor som kommit upp. Det finns flergångsvisir i de flesta 
kommuner och de som inte har är på gång med beställningar.  
Ingemar Å redogör för att det nu finns en tydlighet att engångsvisir inte 
får användas flera gånger.  
Ann-Sofi M tar upp att det finns tillverkare som fått dispens för att tillverka 
flergångsvisir, hur länge gäller dispensen? Hon tar också upp att man 
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måste relatera avändandet av visir till momentet, inte till ”en” patient 
(jämför att arbeta i matsal respektive göra patientnära arbete) när man 
diskuterar hur ofta det skall rengöras eller bytas.  
 
Annika R har fått meddelande om att personal upplever dåsighet kopplat 
till avspritningen. Lösningen borde vara att inte sätta på sig visiret direkt 
alternativt ha två visir för att kunna växla tills det torkat. 
 
Jan sammanfattar att förbudet att använda engångsvisir flera gånger är 
något vi måste följa, att det är ett arbetsgivaransvar och att det är 
flergångsvisir som i första hand rekommenderas.  
 
Annika R påtalar vikten av att ta fram rutiner för när (i vilka situationer) 
visir skall användas och vårdhygien ombeds göra detta. 
Ann-Sofi M meddelar att de vårdhygieniska rutiner som finns inte kan 
ändras eftersom ägare av dokumenten är på semester. Hon tar däremot 
med sig frågan och erbjuder sig att komma med textförslag, om möjligt 
ändra själv i platina. Om det inte är möjligt skickar hon särskild text till 
Ingmar Å som kan distribueras separat till socialcheferna.  
 

b) Ansvar för provtagning vid screening inför flytt 
Jan rapporterar om mailväxling som inkommit via Lena Adolfsson. Lab 
har signalerat att personer som skall flytta in till LSS-boende ofta hör av 
sig till dem för provtagning men att det kanske borde vara 
kommunsjuksköterska som tar provet. Jan betonar vikten av 
inkluderande arbetssätt vilket varit Lenas hållning. Ingen är däremot.  
 
Ann-Sofi M meddelar att vissa boenden vägrat att ta tillbaka 
sjukhusvårdade boende som inte har ett negativt provsvar. Detta är inte 
alltid möjligt. Vi enas om att man håller på rutinen att prov skall vara taget 
innan hemgång. Enskilda avvikande fall får hanteras separat med 
inblandade verksamheter..   

 
8. Kommande mötestider 

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

 
 


