
 

1 (3) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

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 2020-08-05  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Charlotta Hellbacher 

Annethe Thegel 

Maria Ekelöf 

Anja Rosdahl 

Karolina Stridh 

Björn Strandell 

Lisa Lilja 

Sofia Kjörk 

Ann-Louise Gustafsson 

Annika Roman 

Camilla Brehmer Trumö 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin  

Malin Bäcklund 

Helena Blomberg 

Ann-Mari Gustafsson 

Tiina Johansson 

Adrian Meehan 

Carina Regborn 

Sekreterare: Jan Sundelius 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
 

 

1. Inledning 

Lena hälsar deltagarna välkomna. 
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2. Nuläge Covid-19 i länet   
Lena rapporterar att två patienter inlagd på IVA med Covid-smitta men just nu 
ingen med konstaterad smitta på Covidavdelning. Fyra som är inlagda med 
misstänkt smitta.  
 
Jan S rapporterar ifrån kommunerna. Ljusnarsbergs kommun har inte 
inkommit med underlag. Bland övriga finns idag en person med konstaterad 
smitta och sex personer med misstänkt smitta, samtliga i Örebro kommun. 
Samtliga kommuner rapporterar att man har tillräckligt med skyddsutrustning. 
 

3. Rapport från kommuner 
Kommunrepresentanter har inget övrigt att rapportera gällande smittläget 
 
Madde G ställer fråga om ett utbrott bland asylsökande i Fellingsbro. 
Charlotta H meddelar att problemet är känt och hanterat av Vårdhygien. 
Vårdcentralen är involverad och berörda har fått information. 
 
Lena påpekar att vi behöver ha en beredskap för att hantera klusterutbrott 
under hösten. Här blir ett fortsatt gott samarbete mellan aktörerna lokalt och 
med Vårdhygien avgörande. 
 

  
4. Länsstyrelsen 

Carina R har inget nytt att rapportera. Länsstyrelsen tar gärna emot fortsatt 
input från kommunerna i sin planering från hösten. 
 
Örebro kommun efterfrågar lite mer info i ärendet. Det bildspel som 
Länsstyrelsen visade vid tidigare möte bifogas minnesanteckningarna. 
 

5. Kommunikation   
Inget nytt att rapportera. Flödet med kommunikatör i beredskap verkar ha 
fungerat under sommaren. 
 

6. Vårdhygien  
Vårdhygien rapporterar ett lugnt läge  
 
a) Personal som är antikroppspositiva behöver använda visir vid 

ansiktsnära vård av äldre 
Efter kontakt med smittskyddsläkare har Vårdhygien återkommit med 
förtydligande angående fråga som kom upp vid föregående möte. 
Rekommendationen är att man som personal ska fortsätta använda visir i 
dessa situationer, även om man har en positiv serologi. 

 
7. Smittskydd 

a) Undantag från besöksförbud på SäBo 
Skrivelse från Gunlög Rasmusson och underlag från Örebro kommun 
utskickad till alla kommuner. Varje kommun beslutar själv hur man 
hanterar besöksförbudet utifrån dessa underlag. 
 
Anja R påpekar att Socialstyrelsen är tydlig med att detta handlar om 
undantag och att det inte är en rättighet att göra besök på vårdboende. 
Det är verksamheten som beslutar. 
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I Örebro läns rekommendationer kan både genomgången smitta 
bekräftad med positiv PCR och positiva serologier godkända som 
underlag för undantag från besöksförbudet. SKR har i kontakt med 
Hallsbergs kommun ifrågasatt att tillåta besök för personer med utläkt 
sjukdom. Skälet till att SKR motsätter sig detta är att detta skulle vara 
svårtolkat från kommunerna. Anja meddelar att Smittskydd varit i kontakt 
med Folkhälsomyndigheten som inte ser något hinder till detta och 
stödjer Örebro läns rekommendationt.  

8. Övriga frågor 
a) Strategi för kommunens korttidsplatser i höst 

Vid föregående möte lyfte Kristina L frågan om möjligheten att skala upp 
korttidsplatser vid behov under hösten. Lena visar det underlag som 
Regionens särskilda sjukvårdsledning tagit fram för ställningstagande till 
volym på Covidplatser under hösten. Lenas bilder bifogas protokollet. 
 
Kristina föreslår att länsdelarna skulle kunna använda bildspel som 
underlag för höstens planering. 
 

b) Frågor från Örebro kommun 
Ska en hyresgäst på vårdboende som har förkylningssymtom men har 
haft konstaterad Covid -19 provtas?  Anja R svarar att  grundregeln är att 
de inte behöver provtas inom 6 månader från at de varit sjuka. Undantag 
bör övervägas endast om personen är svårt sjuk. 
 
Önskemål har kommit från kommunal kökschef att använda Visir och 
munskydd i skolbespisning. Anja svarar att det inte finns något skäl att ha 
skyddsutrustning i skolrestauranger. Det viktiga är att upprätthålla god 
hygien, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom. 
 
Fråga har uppkommit runt hur man tolkar svar på antikroppstest. Anja 
svarar att om det står i provsvaret att man ska följa upp inom två veckor 
bör det göras. 

 
9. Kommande mötestider 

Vi fortsätter med digitala möten på onsdagar kl 14:00-15:00 ytterligare tre 
veckor efter semesterperioden. Beslut om fortsättning beroende på hur 
smittläget ser ut tas vid ett AU efter semesterperioden. Jan kallar till fortsatta 
möten. 

 
 
 
 

 
 


