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14:00-15:00  via Skype 2020-08-26  

 
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 
Adrian Meehan 
Marcus Sjöholm 
Carina Regborn 

Sekreterare: Madelene Andersson 

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

med omfattande behov 
 

 



Tid, Plats Datum  
14:00-15:00  via Skype 2020-08-12  
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1. Inledning 
 
 

2. Nuläge Covid-19 i länet   
Funktionshinderverksamheten i Örebro kommun, Ljusnarsbergs kommun och 
Degerfors kommun har ännu inte rapporterat. Kommunerna har rapporterat 
två med smitta och fyra med misstänkt smitta. Tre inneliggande på länets 
covid-avdelningar och ingen som intensivvårdas för Covid19.Ingen brist på 
skyddsutrustning. I stort sätt oförändrat jämfört med förra veckan.  
 

3. Rapport från kommuner 
Man har i Örebro kommun fattat beslut om att försiktigt öppna upp vissa 
träffpunkter och dagverksamhet.  
Kumla kommun och Lindesbergs kommun rapporterar lugnt läge. I Norra 
länsdelen finns också ambitionen att starta upp daglig verksamhet inom en 
snar framtid.  
 

4. Länsstyrelsen 
Carina Regborn informerar om att Tiina Johansson kommer att sluta på 
länsstyrelsen. Ersättare blir Carina eller Marcus Sjöholm. Även länsstyrelsen 
minskar ner på sin krisorganisation.  
 

5. Kommunikation   
Lugnt läge.  
 

6. Vårdhygien  
Lugnt läge 
 

7. Smittskydd 
Lugnt läge. Ökningstakt av smittade har avklingat. Inga avlidna. Lägre andel 
av de provtagna är positiva. Ny smittspårningsrutin är publicerad men det är 
ingen ändring avseende kommunal vård och omsorg. Däremot vid flytt finns 
förändring. Det har signalerats ifrån Askersunds kommun att det är dålig 
följsamhet till rutin vid flytt från vårdinrättning. Anna har påmint 
verksamheterna.  
Influensavaccinationer kommer dra igång för riskgrupper, äldre och 
vård/omsorgspersonal i november. Övriga en månad senare. Ingen drop-in.  

 
8. Övriga frågor 

a) Förslag på fortsatt arbete i förstärkt samverkan 
Var god se bilaga för information om upplägg framöver. 
Beredskapsorganisationen går i drift om en vecka. Kristina påminner om 
att alla rutiner som berör kommunerna behöver stämmas av så att de 
fungerar i den praktiska verksamheten. Gruppen ställer sig bakom det 
förslag som ligger. 
 

b) Den kommungemensamma upphandlingsgruppen kommer sluta träffas 
kontinuerligt och haren plan för när de skall reaktiveras.  

 
9. Kommande mötestider 

Gruppens sista ordinarie möte blir 200902 kl 14:00-15:00. 
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