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14:00-15:00  via Skype 2020-08-12  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Charlotta Hellbacher 

Annethe Thegel 

Anja Rosdahl 

Gunlög Rasmusen 

Anna Lange 

Karolina Stridh 

Björn Strandell 

Lisa Lilja 

Sofia Kjörk 

Ann-Louise Gustafsson 

Annika Roman 

Eva Jöbo 

Camilla Hofwander 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin  

Malin Bäcklund 

Helena Blomberg 

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 en patient med Covid-19 är inlagda på IVA och två 
patienter på Covidavdelning. Två inlagda har misstänkt smitta.  
 
Jan S rapporterar ifrån kommunerna. Ljusnarsberg och Degerfors har inte 
inkommit med underlag. Bland övriga finns idag två personer med 
konstaterad smitta i ordinärt boende och 6 personer med misstänkt smitta,. 
Samtliga kommuner rapporterar att man har tillräckligt med skyddsutrustning. 
Rapportering har från kommunerna har fungerat mycket bra under 
sommaren. 
 
Anja R ger fördjupad rapport rapportering från Smittskydd angående 
utvecklingen av smitta i länet fortsatt arbete med provtagning 
Senaste veckorna märks en ökning av antalet smittade i förhållande tantal 
som provtas. Det är främst de yngre vuxna som står för ökningen. 
Åldersgruppen 20-40 år står för 50 % av de positiva fallen. Utsatta grupper 
som  äldre och personer i socialt utsatta grupper/områden är 
underrepresenterade bland de som provtas och nås ofta inte via erbjudande 
på 1177. Åtgärder kommer att vidtas för att nå sårbara grupper.  

 Infokampanj  i media och via andra kanaler 

 Provtagningsinstruktion kommer att finnas översatt till andra språk 
från vecka 35. 

 Möjlighet att administrera egenprovtagning  provtagning vid alla 
vårdcentraler. 

 Mobila team används i högre grad vid smittspårning 
 
De bilder som visas bifogas protokollet. 
 

3. Rapport från kommuner 
Kommunrepresentanter har inget övrigt att rapportera gällande smittläget och 
bekräftar att läget är lugnt. 

 
Madde G berättar att Radio Örebro har intervjuat Lindesbergs kommun och 
Degerfors kommun om hur man upplevt arbetet runt pandemin. Från 
Lindesberg  har man lyft fram att den goda samverkan har varit avgörande. 
Reportaget kommer på fredag. 
 

 
4. Länsstyrelsen 

Carina R instämmer med Regionen att kommunens rapportering till 
Socialstyrelsens också fungerat bra under sommaren. Socialstyrelsen har 
meddelat att de kommer göra ändringar i frågebatteri under hösten. Mer 
information kommer. 
 
Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en plan för länen 
inför eventuella nya utbrott under hösten. Planen ska göras utifrån de tre 
scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Gruppen får ta del av 
rapporten när den är klar. 

 
5. Kommunikation   

Sofia K rapporterar att nästa nummer av Regionens tidning ”Leva” som delas 
ut i alla hushåll kan komma att innehålla delar av de goda exempel på arbetet 
runt pandemin som redan finns på hemsidan. 
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6. Vårdhygien  
Vårdhygien har inget nytt att rapportera. Just nu kommer få frågor från 
verksamheterna. 
 
Örebro kommun önskar förtydligande om Visir ska vara medarbetarbundna 
eller bundna till hyresgästens rum. Ett problem som uppstått då flera 
medarbetare använder samma Visir är att skumgummibanden går sönder 
och att det upplevs ohygieniskt.  
 
Annethe T svarar att det inte finns något hinder att ha medarbetarbundna 
visir. 
 
Madde G frågar om Smittskydd och Vårdhygien har någon dialog med 
Skolhälsovården.  
 
Anja svarar att det inte finns någon pågående dialog. Varken tidigare eller i 
nuläget har skolungdom varit drivande i smittspridningen. 
 
Carina informerar att det enligt uppgift till Länsstyrelsen finns en arbetsgrupp 
runt skolhälsovård i Örebro kommun. Representanter från Örebro kommun 
undersöker detta och ger rapport vid nästa möte. 
 

7. Smittskydd 
Anja R informerar om två uppdateringar på hemsidan: 

 Uppdatering är gjord gällande screening inför flytt. Förtydligande när 
det gäller hur man hanterar när en person motsätter sig att delta i 
screening. Ingen kan tvingas att delta i screening men gurgelprov kan 
erbjudas i stället för näsprov om detta upplevs obehagligt. Många 
frågor har förekommit runt vilken åldersgrupp som ska screenas. 
Anja tydliggör att det primära syftet med screening är att skydda 
äldre. Det kan dock finnas situationer där det kan vara relevant att 
screena andra. Exempelvis en yngre person som ska flytta in på ett 
boende för äldre. 

 

 Kort vägledning har publicerats med vägledning runt vad som gäller 
för immunitet riktad både till medborgare och medarbetare. 

 
Angående besöksförbudet påpekar Anja vikten av att uppmuntra sociala 
kontakter där det går. Vi kommer att sannolikt att leva med Covid-19  under 
lång tid och det är därför viktigt att hitta lösningar för att kunna bryta social 
isolering. 
 
Camilla H frågar hur man ska tänka runt hyresgäster som har immunitet. 
Möjlighet att röra sig fritt. 
 
Lena påminner att vi behöver säkerställa att samtliga kommuner nås av 
information om uppdatering. Jan ansvarar för till att info går ut enligt fastställd 
rutin. 
 

8. Övriga frågor 
a) Provtagning medarbetare 

Örebro kommun rapporterar att 1 800 medarbetare testade och att 11 % 
av dessa har antikroppar. Anja önskar få ta del av siffrorna från Örebro 
och gärna av liknande siffror från övriga kommuner. 
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b) Minnesmottagningen Ängens vårdcentral 
Eva J  meddelar att minnesmottagningen i Örebro, som drivs i 
samverkan, har varit stängd sedan mars men planerar nu för att öppna 
igen. Örebro kommun önskar få kontakt med Regionen. Karolina S och 
Eva har kontakt om fortsatta detaljer inför öppnandet. 
 

c) Seniorrestauranger 
Eva J meddelar att seniorrestaurangerna i Örebro kommun fortsätter att 
vara stängda åtminstone september ut. 

 
d) MAS-MAR-möten under hösten 

Kristina meddelar MAS-MAR-möten kommer att hållas var tredje vecka 
från och med nästa vecka. 
 

e) Kommunernas planer vid ökad smittspridning 
Ansvaret för att ta fram planer för hösten ligger på respektive kommun 
enligt diskussion på förra mötet. Kristina önskar att denna gruppering 
fortsatt bevakar frågan under hösten.  
 

f) Infoblad runt aerosolsmitta 
Vid MAS-mötet framfördes önskemål att en uppdatering görs av 
informationsbladet som berör id hembesök hos person med 
andningshjälpmedel och risk för aerosolsmitta. Björn S tar med frågan till 
Peter Barta som är ansvarig för dokumentet. 
 

g) Etikettskrivare 
Kristina undrar om det är möjligt att etikettskrivare för provtagning kan 
finnas på fler vårdcentraler. Lena svarar att etikettskrivare är infört i Laxå 
och Degerfors och att är möjligt för fler att införa. Alla underlag är 
utskickade till närsjukvårdscheferna. Kristina får dokumenten för 
kännedom. 

 
9. Kommande mötestider 

Vi fortsätter med digitala möten på onsdagar kl 14:00-15:00 till annat beslut 
fattas. 

 
 
 
 

 
 


