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13:00-14:00  via Skype 2020-11-30  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Johanna Furberg 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Per-Ola Sundin 

 

Sekreterare: Lisa Lilja 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
33 personer inlagda på sjukhus, varav 3 på IVA. 
Minskat antal jämfört med föregående vecka 

 
2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Örebro: Något bättre läge än förra veckan. Färre 

smittade både i vård- och omsorgsverksamheten och i 

LSS-verksamheten. Färre medarbetare smittade, framför 

allt inom hemvården, Observandum – 17 personer har 

avlidit under den ”andra vågen”.  
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Väster: Inga uppgifter om Karlskoga eller Degerfors. I 

Laxå ser det ljusare ut; smitta kvar på en avdelning, 1 

vårdtagare. Annars ingen känd smitta.  

 

Norr: Samma antal smittade som förra veckan i 

Lindesberg och inga nya smittade. Läget känns under 

kontroll. Inga smittade i övriga kommuner  

 

Söder: Lekeberg - 1 smittad inom hemtjänsten, läget 

under kontroll. Askersund - ingen smittad men hög 

sjukfrånvaro bland personal. Hallsberg – 4 smittade 

vårdtagare på boende, ansträngt men hanterbart.  

Kumla – 1 smittad inom hemtjänsten och 1 inom LSS, 

läget är under kontroll. 
 

b. MAS/MAR 

Kristina rapporterar att hon ännu inte fått någon bred 

respons huruvida frågan kring medicinska insatser till 

personer med endast SOL-beslut är en kommun- eller 

länsfråga. De få svar Kristina fått visar att kommuner har 

en strategi att tillfälligt skriva in personer i hemsjukvården. 

Uppföljning på kommande möte då Kristina fått in svar 

från fler.  
 

 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

a. Uppföljning Smittspårningsrutin 

Madelene rapporterar att Smittskydd i mån av tid kommer 

vara med i slutet av varje läkarforum för möjlighet att 

ställa frågor (digitalt forum för distriktsläkare och läkare 

från geriatriken, USÖ som har uppdrag inom 

hemsjukvården inklusive SäBO). Maria Ekelöf från 

Smittskydd deltog förra veckan, vilket bidrog till givande 

diskussion kring smittspårningsrutinen. Bland annat 

klargjordes att när det blir diskussioner om hur en 

smittspårning ska göras på SÄBO är det viktigt att 

kommunicera åt båda håll; med enhetschef och med 

läkaren som smittspårar. Om det finns frågetecken tar 

läkare kontakt med Smittskydd. 

 

Kristina påminner om gruppens rutin för spridning av nya 

och uppdaterade dokument, att dokumenten ska spridas 

via ansvarig kommunikatör (Lisa Lilja).  
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Annika önskar markeringar i uppdaterade dokument för 

att tydliggöra vad som ändrats. Något som kan bli svårt. 

Däremot sammanfattas alltid gjorda justeringar i samband 

med att information om uppdaterade dokument mailas ut. 

Lisa föreslår att sammanfattningen även skrivs ut på de 

webbsidor där dokumenten finns tillgängliga. Lisa 

påminner också dem som uppdaterar dokument att de 

sammanfattar gjorda justeringar inför spridning.  

 

4. Hur skall vi säkra upp rehabilitering samt nutrition vid 

sjukdomsfall.  

Vad är status? Lena tar frågan om nutrition vidare till Karolina 

och Björn på Hälsoval. Kristina tar frågan om rehabilitering 

vidare till MAS/MAR-gruppen. Frågorna följs sedan upp i 

gruppen. 

5. Uppföljning Syrgasfrågan 

Jan och Madelene rapporterar. Överenskommelse mellan 

Hälsoval och hjärt-lungkliniken är på väg att bli klar. Plan är att 

färdiga riktlinjer och rutiner kommuniceras ut under denna 

vecka. 

Den medicinska riktlinjen är nu på snabbremiss inom hjärt-

lungkliniken, för att säkerställa att alla inom det medicinska 

området är överens. Hjärt-lungkliniken kommer även ta fram 

anpassad rutin för logistik och hantering av koncentratorerna, för 

att detta ska bli känt inom kommunerna.  

Madelene påpekar att utöver lungkliniken kan man vardagar 

dagtid även kontakta ASIH för stöd. I väster kan även det mobila 

teamet stötta.  

6. Kommunikation 
Kristina berättar att det förekommit att egna mötesanteckningar 
hunnit spridas före de ”officiella” mötesanteckningarna från 
gruppen. Om någon från gruppen sprider egna 
minnesanteckningar är det bra att poängtera det för att inte 
skapa förvirring.  
 
De ”officiella” mötesanteckningarna skickas om möjligt ut 1-2 
dagar efter respektive möte. 

7. Övriga frågor  

Lena kommenterar IVOs granskning och önskar att ingen 

nedslås av rapporten och att vi inte fastnar i detaljer. Viktigt att 

använda den kunskap som finns i det fortsatta arbetet. Vi måste 

hjälpas åt och stärka dem som står mitt i. 


