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13:00-14:00  via Skype 2020-11-23  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Gunlög Rasmussen 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Per-Ola Sundin 

Annethe Thegel (del av mötet) 

Charlotta Hellbacher 

Eva Alander 

Sekreterare: Lisa Lilja 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet  
Jan berättar kort att sjukhusinläggningar inte ökat sedan förra 
veckan. Totalt 41 inlagda varav 4 på IVA.  

2. Syrgasbehandling - rapport från workshop 19/11 

Madelene rapporterar att möjligheten att erbjuda vissa patienter 

syrgas på säbo behandlades vid förra veckans workshop. Jari 

Strömberg från lungkliniken USÖ fanns med och berättade att 

de har en väl upparbetad rutin kring logistik för att få ut syrgas 

inom 2 timmar till den kommunala vården. Deltagarna på 

workshopen bedömer att denna rutin även kan användas för 

personer som behöver syrgas vid Covid-19. Det skulle innebära 
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att  syrgaskoncentratorer inte behöver finnas ute i kommunerna 

och att de inte behöver ta ansvar för logistiken. 

Redan idag finns framtagna rutiner och instruktioner för hur 

utrustningen ska användas. En instruktionsfilm skall tas fram. 

Lisa Lilja tar kontakt med Jari på Lungkliniken. 

Det behöver klargöras vilket stöd distriktsläkare behöver för att 

ordinera syrgas, viktigt att ej få glidning i vilka patienter som ska 

få syrgas. Förslaget är att distriktsläkare efter att ha identifierat 

patient som kan vara i behov av syrgas kontaktar lungbakjouren 

för stöd och sedan särskild rutin vid beslut att ge patienten 

syrgas. 

En överenskommelse behöver träffas mellan Lungkliniken och 

samtliga länets vårdcentraler Karolina Stridh och Björn Strandell 

kommer att ta kontakt med ansvariga på Lungkliniken angående 

detta. 

Arbetsgruppen ställer sig bakom att gå vidare enligt förslagen 

ovan. 

Diskussion 

Jan berättar att han inte fått signaler från Lungliniken om att det 

finns en brist på  syrgaskoncentratorer. 

Kommunrepresentanter vid workshop pekar på att det finns en 

vana att hantera patienter med syrgas i den kommunala 

sjukvården. Däremot uttrycks en viss oro när ordinarie personal 

inte finns på plats  Ingmar undrar vilken 

sjuksköterskebemanning som krävs. Frågan behöver fortsatt 

bevakas. 

Diskussion följer om målgrupp för syrgasbehandling. Annika 

berättar att det förekommit fall där syrgas varit aktuellt i Örebro 

kommun senaste veckan. Per-Ola påpekar att man måste se till 

helheten. Berörda patienter behöver oftast andra åtgärder än 

enbart syrgas.  

Madelene och Per-Ola har fortsatt dialog om målgrupp. 

3. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Örebro: Inga stora förändringar. Smitta fortsätter att ta sig 

in och spridas på boenden. Mycket nya frågor som man 

inte stött på tidigare. 
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Söder: Relativt lugnt, som föregående vecka. Gabriella 

har inte fått några rapporter ser ut som tyder på annat. 

 

Norr: Tufft läge i Lindesberg med smitta på två boenden, 

fyra på varje boende. Lugnt i övriga norra länsdelen.  

Dock hög sjukfrånvaro bland sjuksköterskor i hela norra 

länsdelen. Frågan om besöksförbud på boenden 

diskuteras fortsatt. Viktig att Smittskydd håller ihop frågan 

på länsnivå. 

 

Väster: Inget nytt från Karlskoga eller Degerfors, som har 

mest utbredd smitta i länsdelen. Laxå har fyra smittade 

på en avdelning samt fem smittade personal totalt på 

boendet. Ingen alarmerande sjukfrånvaro men ganska 

hög bland sjuksköterskor. 

 

Arbetet går framåt för gemensam covid-avdelning i 

Karlskoga.  

 

b. MAS/MAR 

Kristina rapporterar att den länsövergripande rutinen för 

munskydd till besökare som diskuterades vid föregående 

möte är påbörjad. MAS/MAR undrar över vem som ska 

ansvara för rutinen. Ingmar anser att Välfärd och 

folkhälsa får ansvara för den om ingen annan gör det och 

får medhåll. 

 

Gunlög meddelar att i Smittskydds riktlinje om säkra 

besök kan de lägga till att munskydd skall användas av 

besökare.  
 

4. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Gunlög informerar om att ny biträdande smittskyddsläkare Lisa 

Vennberg har tillträtt. 

Gunlög meddelar att hon senare idag deltar på möte med 

Folkhälsomyndigheten angående möjligheten att införa lokala 

besöksförbud. Återkommer med mer information. Bra att 

kommunerna jobbar aktivt med frågan och erbjuder besökare 

munskydd. Dock finns inga stora belägg för att just besökare 

orsakar smittspridning, men alla behöver jobba med säkra 

besök.  

 

Gunlög redogör det epidemiologiska läget. Statistik kan läsas på 

regionorebrolan.se 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/Lagesbilder-och-statistik/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/Lagesbilder-och-statistik/
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Gällande influensavaccination meddelar Gunlög att vi nu fått 

klartecken om leverans och att vaccination inom omsorgen kan 

återupptas. Mail har skickats till chefer. 

a. Uppföljning Smittspårningsrutin  

Madelene meddelar att Maria Ekelöf rån Smittskydd 

uppdaterar smittspårningsrutinen (diskussion om behov 

av förtydligande vid förra mötet). Maria kommer delta vid 

det medicinska forumet för läkare som hanterar covid-19 i 

kommunerna denna vecka. 

 

Cathrine rapporterar att det fortfarande inkommer mycket 

frågor från enhetschefer och sjuksköterskor på boenden 

ang. smittspårning. Bra med förtydligande av rutin. 

 

b. Kommunikation runt smitta på avdelning 

Frågan lyftes  på workshop 12/11. Svar från Vårdhygien 

via Eva Alander. Besök ska vara möjligt om de sker på ett 

smittsäkert sätt. Att sätta upp stoppskylt eller införa 

besöksförbud är inte aktuellt.  

 

c. Information om smitta till vårdtagare i drabbad 

hemtjänstgrupp 

Fråga från workshop 12/11. Gruppen enig om att det är 

viktigt att personal inte för information vidare till 

vårdtagare om pågående smitta. Viktigt föra dialog med 

personalgrupper om detta.  

 

d. Fråga kring eventuellt utegångsförbud på boende 

Annethe T informerar om ett ärende där en anhörig 

uppfattat att hen inte får ta med sin närstående ut från 

boendet. Berörd socialchef tar med sig frågan för att reda 

ut vad som hänt. 

 

5. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kommer bara att delta på onsdagar framöver. 

Rapport vid nästa möte. 

6. Provtagning inför utskrivning – uppföljning 

Förtydligande om runt detta skickades ut i infobrev vecka 46. 

Jan har haft dialog med Gunlög om ett eventuellt förtydligande 

av detta i riktlinje runt screening. Ingen ändring av rutin i nuläget 

är aktuell utan får aktualiseras om oklarhet kvarstår. 
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7. Provtagning – snabbtest? 

Gunlög återkommer med mer information om antigenstester. 

FHM har just nu uppdaterad information ute på remiss, vilken 

Smittskydd ser över. 

8. Individuella medicinska bedömningar 

I länsdelssamverkan Örebro-Söder har en kartläggning av 

möjligheterna till läkarstöd från vårdcentralerna i Örebro och 

södra länsdelen . Närsjukvårdsområdet arbetar vidare utifrån 

resultat av kartläggningen i syfte att stärk de vårdcentraler. Jan 

har bett om att hållas uppdaterad om hur arbetet går. 

Annika meddelar att frågan diskuterats utifrån att Socialstyrelsen 

har dokument ute på remiss om detta. Bl.a. finns förslag om att 

läkarstöd kan ges via telefon/video. Det upplevs inte vara 

tillräckligt, vilket återkopplats. Läkarmedverkan på plats behövs. 

9. Medicinska insatser till personer med endast Sol-beslut 

Även denna fråga diskuterades vid förra veckans workshop. Jan 

undrar hur patienter utan hemsjukvård hanteras i kommunerna 

när de insjuknar. Vissa kommuner fattar tillfälliga 

hemsjukvårdsbeslut när patienten insjuknar och upplever inga 

problem. Problemet finns i Örebro kommun. Finns behov att se 

över och tänka till kring rutiner. I Örebro jobbar man med frågan. 

Ingmar föreslår att frågan lyfts i MAS/MAR-gruppen för att 

inventera om det är en kommun- eller länsfråga. Kristina 

hanterar.  

 

10. Kommunikation 
Inget att rapportera. 

11. Övriga frågor  

Annika lyfter fråga om provtagning av hemlösa. Stor fråga i 

Örebro. Ingen känd problematik i övriga kommuner. Annika 

hanterar frågan vidare inom Örebro kommun. 

 
 
 

 

 


