
 

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 2020-08-19  

 
Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Charlotta Hellbacher 
Cathrine Binett Österlund  
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 
Sahra Strandberg  
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin  
Malin Bäcklund 
Helena Blomberg 
Tiina Johansson 
Adrian Meehan 
Carina Regborn 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 
- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
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1. Inledning 
 
 

2. Nuläge Covid-19 i länet   
Tre personer är inlagda på covid-avdelning och ingen intensivvårdas i nuläget 
för Covid-19. Avseende smittoläge i kommunerna saknas rapport från 
Askersund och Ljusnarsberg. I övrigt finns två smittade i kommunal vård- och 
omsorg och fem misstänkt smittade. Tillgången till skyddsutrustning är god.  
 

3. Rapport från kommuner 
Alla kommunrepresentanter beskriver ett lugnt läge.  
 
 

4. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen arbetar vidare med sina regeringsuppdrag. Man kommer 
fortsätta med nuvarande inrapportering ifrån kommunerna avseende smitta 
samt skyddsutrustning. I vårt län har det inte behövts hjälp avseende 
skyddsutrustning sedan april men det finns kommuner som har behövt stöd.  
Det kan bli förändringar i inrapportering till socialstyrelsen men det är än 
oklart. Tiina återkommer i frågan.  
 

5. Kommunikation   
Sofia visar upp regions Skånes covid-kampanj ”vi vet att du vet” från 1177. 
Det är inte bestämt om det blir något liknande i Region Örebro län. Jan 
vidarebefordrar till Lena Adolfsson. Lisa Lilja kan ta med den till rätt instans.  
 

6. Vårdhygien  
Lugnt läge på vårdhygien.  
 

7. Smittskydd 
a) Fortsatt rapportering av avlidna från kommunerna 

Anna Lange meddelar att denna rutin fortfarande gäller och skall gälla 
hela pandemin.  
 
Totalt 2622 fall i länet. Ökningen som setts v 31-32 har avstannat och vi 
ligger nu på samma ökningstakt som v 30. Låg andel smittade personal. 
Nu rutin kommer avseende smittspårning men det påverkar inte den 
kommunala verksamheten.  
 

8. Övriga frågor 
a) Kontakt med Skolhälsovården – Örebro kommun 

Uppföljning från förra veckan: Tydligen skall det eventuellt finnas en 
gruppering i Örebro kommun där skola och smittskydd skall ha varit 
representerade. Det är ingen gruppering som närvarande känner till. 
Ingmar Ångman har tidigare haft kontakt med elevhälsan och barn- och 
unga gruppen för att efterhöra behov av stöd men de har då meddelat att 
de har det stöd de behöver.  

b) Rapport ”Etiska dilemman samt erfarenheter av sjukvård i hemmet 
och på vårdboenden i Örebro län under Covid-19 pandemin” 

Ingemar meddelar att rapporten är publicerad och länken är utskickad till 
socialchefer och MAS/MAR-nätverk.  
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c) Kartläggning av dödsfall i Östergötland 

Kristina redogör för den rapport som kommit från Östergötland avseende 
dödsfall bland äldre i Covid-19 där det visat sig att huvudorsaken till 
dödsfallet ofta inte var Covid-19 utan bakomliggande sjukdomar, många 
av de avlidna hade kort förväntad överlevnad. Det har inkommit en fråga 
om en genomgång skall göras i vårt län. Ingmar anser att vi bör fundera 
på vad syftet är att göra om samma genomlysning. Lena Adolfsson har 
via Jan meddelat att hennes inställning är att det inte är prioriterat i 
nuläget. Mötets mening är densamma.  
 

 
9. Kommande mötestider 

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