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1. Nuläge Covid-19 i länet   
I regionens verksamhet finns en inneliggande på vårdavdelning och ingen 
som intensivvårdas för Covid19.  
 
Den huvudsakliga strategin i nuläget är att öka provtagning för PCR. 
Mediekampanj pågår. Dessutom utökas möjlighet för provtagning. 
Sammanlagt 12 provtagningsstationer kommer snart att finnas i i länet. 
 
För att kunna öka smittspårning i länet pågår arbete med att bygga upp en 
smittspårningsenhet under Närsjukvårdsområde Örebro-Söder, 
 
Nya direktiv för provtagning barn har kommit från Folkhälsomyndigheten. 
Barn från och med förskoleklass ska inkluderas i provtagning 
 
Fortsatt lugnt läge i kommunal verksamhet med undantag av Karlskoga som 
fått ett utbrott med fem smittade vårdtagare och även smitta bland 
personalen. Funktionshinderverksamheten i Örebro kommun och 
Ljusnarsbergs kommun har ännu inte rapporterat. Hos de kommuner som 
rapporterat finns sex med smitta och fyra med misstänkt smitta. Ingen brist 
på skyddsutrustning rapporteras 
 

2. Rapport från kommuner 
Örebro kommun har många tomma platser på vård- och omsorgsboende. Det 
finns en ovilja att flytta in på grund av smittrisk och besöksförbud. Även inom 
korttidsvården finns många tomma platser. 
 

3. Länsstyrelsen 
Marcus Sjöholm delar bilden att läget i länet är lugnt. Fortsatt kommunikation 
om att följa restriktioner är den största utmaningen just nu. 
 
En stor grupp personer utifrån länet kommer för att arbeta med underhåll av 
fabriker i Frövi och Rockhammar de närmaste veckorna. Samarbete och 
dialog med smittskydd och Norra närsjukvårdsområdet pågår. 
 

4. Kommunikation   
Fokus just nu är på kommunikationsinsatser runt den utökade provtagningen. 
 
Sofia har uppdaterat arbetsgruppens sida på Regionens hemsida med aktuell 
information. 
 
Det är angeläget att vi fångar upp de erfarenheter vi fått runt 
kommunikationsinsatser i förstärkt samverkan under pandemin. Jan kallar 
kommunikatörer till möte för att se hur vi kan ta erfarenheterna runt i det 
fortsatta arbetet 
 
Kristina påminner om vikten av att rutinen för kommunikation följs. Viktigt att 
Regionens enheter skickar information om nya och förändrade riktlinjer via 
ansvarig kommunikatör Lisa för att säkra spridning till kommuner och 
primärvården. 
 

5. Vårdhygien 
Cathrine rapporterar att hon har haft dialog med företrädare för 
dagverksamheterna i Örebro inför att verksamheten öppnar upp. 

 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/Covid19ForstarktSamverkan1/
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/V%c3%a4lf%c3%a4rd%20och%20folkh%c3%a4lsa/VVF-sidan/Covid-19/Kommunikation%20F%c3%b6rst%c3%a4rkt%20samverkan%20Covid-19.pdf
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6. Smittskydd 
Charlotta H rapporterar. Långsamt sjunkande trend i antalet bekräftade fall. 
Vecka 35 utfördes drygt 1 500 PCR-tester, drygt 20 var positiva. Det finns 
exempel på s.k. klusterorskad smittspridning i länet. 
 
Rekrytering till central smittspårningsenhet pågår. Smittspårning inom 
äldreomsorg sker dock fortsatt enligt särskild rutin. 
 
Fråga från Helena B. Var ska kommunerna skicka sammanställning av 
antikroppstester av personal. Enligt protokoll från möte 2020-08-12 ska 
sammanställningen skickas till Anja Rosdahl 
anja.rosdahl@regionorebrolan.se 

 
7. Övriga frågor 

a) Infoblad runt aerosolsmitta 
Björn har sökt kontakt med ansvariga angående revidering av den 
vägledning för personal som arbetar med personer som har behov av 
andningshjälp men inte fått återkoppling. Björn tar kontakt med 
Magdalena, MAS i Kumla, för att göra ett underlag. 

 
8. Kommande mötestider 

Detta var gruppens sista ordinarie möte. Gruppen sammankallas enligt den 
plan som finns för aktivering Länk (Bifogas även protokollet). Lena riktar ett 
stort tack till gruppen för det goda arbete vi gjort tillsammans utifrån den 
svåra och okända situation som mötte oss i våras. Smittspridningen i 
kommunala verksamheter har stoppats och vi har sett till att samma 
information har nått ut till alla parter i samverkan. 
 
Förstärkt samverkan behöver bibehållas och erfarenheterna tas med i 
omställningen mot en God och nära vård. 
 

mailto:anja.rosdahl@regionorebrolan.se
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/corona/Till%20personliga%20assistenter%20med%20NIV%20trakk%20CPAP%20hostmaskin.pdf
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