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14:00-15:00  via Skype 2020-10-26  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Annethe Thegel 

Johanna Furberg  

Gunlög Rasmussen 

Björn Strandell 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Per-Ola Sundin 

Marcus Sjöholm 

 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
10 inlagda på covidplatser varav 1 på IVA. I Onsdags förra 
veckan hade vi smitta på fyra boenden och i ett 
hemtjänstområde i länet (totalt 7 personer). 

2. Lägesrapport Kommuner (Vilken beredskap finns? vilket 

behov av stöd finns? 

I norra länsdelen har man två smittade i två olika 

hemtjänstgrupper. Brand på ett boende har orsakat att brukare 
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bor i dubbelrum på ett korttidsboende. Inget behov av extra stöd 

från regionen i nuläget.  

I Södra länsdelen En smittad på boende och en i hemtjänst i 

Hallsberg. I Kumla märks ökad sjukfrånvaro hos medarbetare. 

Här finns inget behov av extra stöd från regionen i nuläget. 

Hallsberg, Lekeberg och Askersund kommer samarbeta runt 

korttidsplatser vid behov.  

Ingen smitta i västra länsdelens kommunala verksamheter.    

I Örebro finns fyra smittade på två boenden och en 

hemvårdsenhet. En person har avlidit. Mycket smitta i 

personalgruppen, både luftvägsinfektioner och nu även Covid. 

Annika Roman ber att regionens sjukvård flaggar upp för om det 

kommer in äldre Covid-smittade i behov av korttidsplats pga 

platsbrist.  

Annika Roman beskriver hur en deltagare som vistats på 

dagverksamhet med hosta visat sig vara covid-smittad, Annika 

beskriver oro över hur smittan kommer sprida sig.  

 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien – Förväntad 

utveckling. Besöksförbud. 

Johanna Furberg rapporterar en klar ökning av inneliggande 

patienter med Covidsmitta. Likaså fler som söker akut. 

Majoriteten är yngre men det sprider sig i åldrarna.  

Jan tar upp det budskap Gunlög haft i ett mail. Det finns inte ett 

juridiskt stöd för att införa restriktioner preventivt.  

 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har ett coronakansli igång som jobbar med 

lägesbilder till samhällsskydd och beredskap samt  

Har löpande kontakt med kommunerna och med smittskydd. 

Man har en god beredskap inför ett eventuellt förändrat läge.  

Marcus Sjöholm beskriver att den linje man har för PCR-prover 

för samhällsviktig personal nu verkar fungera bra. I förra veckan 

var det medialt uppmärksammat att denna linje konkurrerade 

med smittspårning/ordinarie provtagning mot bakgrund av brist 

på provtagningstider för allmänheten enligt Lena Adolfsson.  



Tid, Plats Datum  

14:00-15:00  via Skype 2020-10-26  

 

3 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

5. Vårdnivå på särskilda boenden och inom korttidsvård 

Fråga har inkommit från MAS i länet om hur det finns tillgång till 

syrgas i hemsjukvården.  

Diskussion följer.  

Vi enas om följande: Det bör finnas tillgång till syrgas på de 

särskilda korttidsplatser avsedda för Covid som finns ute i 

länsdelarna. Det skall också vara möjligt att vid behov få låna 

syrgaskoncentratorer till alla särskilda boenden. Per-Ola Sundin 

kollar upp om hjärt-lungkliniken kan köpa in ytterligare och 

återkopplar till Lena Adolfsson som kan skynda på beslut i 

frågan mot bakgrund av representantskap i regionens MT-råd.  

Socialchefer tar med sig frågan om behov av covid-

korttidsplatser till respektive länsdel. Hur löser vi fördelningen?  

6. Förstärkt medicinskt stöd – finns beredskap? Signaler ifrån 

MAS Örebro kommun 

I Örebro har det framkommit i en enkätundersökning att 

kommunsjuksköterskor upplevt att det blivit en 

ansvarsförskjutning, framför allt avseende i beslut palliativa 

processen, där de fått ta ett större ansvar som inte varit 

acceptabel. Per-Ola Sundin betonar vikten av att det fungerar 

med långsiktig planering och hembesök när det behövs.  

Lena Adolfsson tar med sig frågan till områdescheferna i 

närsjukvården. Socialcheferna i de övriga länsdelarna tar med 

sig frågan hem och återkommer avseende om problematiken är 

där på nästa möte. Kristina Luhr tar även med sig frågan till 

MAS/MAR nätverket.  

Utifrån ovanstående diskussioner lyfter Ingmar behovet av att 

aktivera samverkansgrupperingarna i länsdelarna. Övriga 

gruppen ser också detta behov. 

7. Nästa möte 

Mötet beslutar att ha ett nytt möte om två veckor för att stämma 

av läget och följa upp de frågor som diskuterats. 

AU ses under nästa vecka för avstämning. 
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8. Övriga frågor –  

Daglig verksamhet 

Ingmar Ångman lyfter frågan om hur man skall hantera daglig 

verksamhet. I Örebro kommun har man börjat se över hur detta 

hanteras. Frågan kommer även lyftas i socialchefsgruppen.  

Annethe Thegel poängterar att dagverksamheten är viktig och 

att man inte skall stänga i första hand utan försöker göra 

värderingar hur man kan sköta det på ett säkert sätt. Hon 

erbjuder Vårdhygiens stöd i de diskussionerna.  

 

 


