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Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  



Tid, Plats Datum  

14:00-15:00  via Skype 2020-07-22  

 

2 (3) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

med omfattande behov 
 

 

1. Inledning 

Lena Adolfsson hälsar välkommen och presenterar dagordning.  
 

2. Nuläge Covid-19 i länet   
Lena rapporterar situationen i länet: I länet finns nu 2458 bekräftade fall. Två 
personer IVA-vårdas. 
Madelene rapporterar ifrån kommunernas självrapportering. I den kommunala 
vård och omsorgen har vi idag tre smittade på totalt tre äldreboende i Örebro, 
Askersund och Karlskoga. Utöver det 11 misstänkta fall inom 
LSS/hemtjänst/hemsjukvård och äldreboende.  
 
Tydligen stämmer inte de inrapporterade siffrorna från Örebro kommun som 
ligger i socialstyrelsens databas. Oklart var det blivit fel.  
 

3. Rapport från kommuner 
Kommunrepresentanter beskriver ett lugnt läge.  
 

4. Kommunikation   
-  
 

5. Vårdhygien  
Kort rapport från Annethe Tegel. Man har haft kontakt med boende där smitta 
förekommit 
 

6. Smittskydd 
a) Undantag från besöksförbud på SäBo  

Anjas Rosdahl rapporterar. Det behöver vara upp till kommunerna att 
besluta hur man skall lösa det här. Rimligt att lita på de anhöriga som 
säger att de har antikroppar men smittskydd är inte emot att ”intyg” 
efterfrågas.  
Det råder viss förvirring nationellt på FHM och socialstyrelsen runt vad 
som gäller avseende immunitet - genomgången PCR-verifierad sjukdom 
och/eller positiv serologi. Anja Rosdahl återkommer om någon dag med 
besked efter nästa möte med FHM.  
 
Anja får ta del av ett underlag till rutin som hennes kollega Anna Lange 
skrivit. Hon erbjuder sig att gå igenom det och återkoppla till Lena 
Adolfsson. Hon erbjuder sig också att bolla eventuella rutiner med 
kommunrepresentanter.  
 
Anhöriga till boende med genomgången sjukdom som INTE har 
antikroppar kan ur smittskyddssynpunkt inte generellt ”undantas”. 
Däremot kan ju den boende själv åka ut och träffa sina anhöriga då hen 
har egen immunitet.   
 
Kommunikatör på Örebro kommun arbetar med ett informationsdokument 
runt ovanstående frågor. Lena Adolfsson föreslår att det skickas ut efter 
avstämning med smittskydd. Representanter från Örebro kommun tar 
med sig frågan.  
   

 
 

7. Övriga frågor 
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a) Användning av (engångs)visir 
Kort återkoppling – Fredrik Svensson har haft kontakt med 
upphandlingsgruppen i kommunerna. Ingen fråga kvarstår runt vad som 
är engångsvisir/flergångsvisir. De begränsade tillstånden för produktion 
av visir gäller volymer  – dvs företag har fått tillstånd att producera en viss 
volym av visir. Det finns god tillgång.  
Ingmar rapporterar att vårdhygien har förtydligat vad som är ett 
arbetsmoment där visir används och att detta skickats ut till MAS/MAR 
nätverk och socialchefer.  
 

b) Avstämning IVO-utredning 
Lena Adolfsson rapporterar. Hon har för någon vecka sedan blivit 
kontaktad av IVOs generaldirektör som beklagat att de av misstag lämnat 
ut icke kvalitetssäkrad information. Detta har DN dragit slutsatser av som 
kanske inte är överensstämmande med hur vården bedrivits.  
IVO kommer göra journalgranskning på enstaka äldreboenden i Örebro 
kommun. Den samlade bedömningen kommer efter sommaren.  
 

c) Länsstyrelsens nya uppdrag – plan inför nya utbrott 
Tiina Johanson redogör för sitt uppdrag enligt ovan. Vg se bifogad 
powerpoint. Länsstyrelsen önskar inspel – vi sätter upp punkten på nästa 
veckas möte.  
 

d) Screeningdokument – vad gäller vid flytt av patient.  
Anja Rosdahl rapporterar. Det är inte så att man skall betraktas som 
smittad innan provsvar föreligger. Basal vårdhygien och social 
distansering gäller! I praktiken är skillnaden marginell avseende bland 
annat skyddsutrustning. Det är bra om de som är involverade i screening 
läser hela dokumentet, det är detaljer som är viktiga. De som de senaste 
sex månaderna har en verifierad Covid skall exempelvis inte provtas.  
 
 

 
8. Kommande mötestider 

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

 
 


