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Eklundavägen 2, Örebro 
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Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

14:00-15:00  via Skype 2020-11-25  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Johanna Furberg 

Gunlög Rasmussen 

Björn Strandell 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Perola Sundin 

Maria Nordström 

 

Sekreterare: Lisa Lilja 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
Inlagda på sjukhus 
35 varav 6 på IVA 

Kommunal vård och omsorg 
110 smittade vårdtagare i 7 av länets 12 kommuner 
En ökning sedan föregående vecka 
111 smittade personal i 9 av länets 12 kommuner. 
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2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Väster: Smittade vårdtagare i Karlskoga, Degerfors och 

Laxå.  

Stabilt läge i Laxå, smitta på en avdelning som inte 

spridits. Personalsituationen hanterbar. 

Hanterbar situation i Degerfors. 

Stabilt läge i Karlskoga, dock ansträngt personalläge 

gällande sjuksköterskor, hög sjukfrånvaro. 

 

Norr: Smittade vårdtagare endast i Lindesberg.  

Lindesberg har fått in smitta på ytterligare ett boende, 

totalt två. Ansträngt personalläge gällande sjuksköterskor, 

hög sjukfrånvaro, i hela länsdelen. 

 

Söder: Smittade vårdtagare i Kumla och Hallsberg. 

Stabilt, få smittade. Dock ansträngt personalläge gällande 

sjuksköterskor, hög sjukfrånvaro. 
 

Örebro: Skett en svängning, fler smittade på 

äldreboenden. Flera vårdtagare har blivit friska, ett antal 

har också avlidit. Ansträngt personalläge gällande 

sjuksköterskor, hög sjukfrånvaro. 
 

b. MAS/MAR 

Kristina rapporterar att Gunlög deltog på MAS/MARs 

senaste möte. Svarade på frågor om hur man ska förhålla 

sig när äldre åker till sina familjer över jul och när de 

kommer tillbaka; rutin som används för screening vid 

växelvård kan tillämpas i dessa fall. 
 

i. Lokal rutin Munskydd/Visir 

Arbetet just nu pausat. Kristina och Ingmar för 

vidare dialog med Vårdhygien. 
 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

a. Utbildning från Vårdhygien – hela länet 

Cathrine berättar att inbjudan går ut till kommunerna 

under dagen. Utbildningen ger kunskap om smittvägar, 

basala hygienrutiner, hur man jobbar vid konstaterad 

smitta. Tid finns även för frågor. Fler utbildningstillfällen 

kan adderas om behov finns.  
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b. Användning av munskydd/visir 

Madelene M lyfter om hur länge man kan använda 

munskydd när man går mellan vårdtagare. Munskydd kan 

användas tills att det blir fuktigt. 

 

För att det ska bli enkelt lämnar Vårdhygien sin riktlinje 

orörd gällande rekommendation  om att när man går från 

smittad vårdtagare till frisk ska munskydd bytas och visir 

rengöras.  

 
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Maria Nordström berättar att Länsstyrelsens coronakansli främst 

jobbat med lokala allmänna råd och nytt beslut om publiktak på 

8 personer senaste tiden. Hanterar mycket frågor. Länsstyrelsen 

stöttar regionen och Smittskydd med det de kan hjälpa till med. 

Länsstyrelsen har inte fått signaler om några akuta 

materialbehov, men finns redo om de behöver hjälpa till med de 

frågorna.  

Jan önskar att Länsstyrelsen håller gruppen informerad om 

Länsstyrelsen får larm om någon materialbrist uppstår på 

nationell nivå. 

 

5. Syrgas ut till boenden – uppföljning 

Madelene A rapporterar att det mesta börjar falla på plats för att 

snart kunna köra igång. Riktlinje och överenskommelse mellan 

Hälsoval och hjärt-lung- och fysiologiskakliniken på USÖ 

förväntas vara klar torsdag 26/11. HLF-kliniken kommer 

tillhandahålla syrgaskoncentratorer och fungera som stöd till 

distriktsläkarna. Det förbereds även informationsstöd för 

sjuksköterskor inom den kommunala vården så att hanteringen 

ska bli tydlig och så att man vet var man kan vända sig om 

något inte fungerar. Bland annat kommer en film att produceras.  

6. Etikettskrivare 

Frågan skjuts på. 

7. Rapport från IVO och Örebro kommun – Regionens stöd till 

äldreomsorgen 

Regionen kritiseras av IVO för vården av äldre under pandemin. 

Det är allvarlig kritik som behöver tas på allvar och    

Annika berättar att en granskning även gjorts inom Örebro 

kommun och den rapporten visar samma sak.  
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Diskussion följer. Gruppen har under pandemin jobbat för att se 

till att säkra upp vård och omsorg av de som vårdas i den 

kommunala hälso- sjukvården och omsorgen. Flera känner igen 

sig i IVOs allvarliga kritik och tror att beskrivna problemen är 

generella och inte bara finns vid de granskade enheterna. 

Samtidigt viktigt att lyfta äldrevården och de som arbetar där.  

8. Kommunikation 
Lisa berättar att utpekade enheter i IVOs rapport kontaktas av 
media och att de fått stöd för att hantera situationen. 

9. Övriga frågor  

 

 
 
 

 

 

 


