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Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Johanna Furberg 
Madelene Andersson 

Björn Strandell 
Karolina Stridh 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  
Carina Regborn 
Per-Ola Sundin 
Gabriel Stenström 

Sekreterare: Gabriel Stenström 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
Jan rapporterade att 30 smittade är inlagda på länets sjukhus varav 2 på 

intensivvårdsavdelning. Det är en viss minskning. 

 

Inom den kommunala vården finns 82 vårdtagare med konstaterad smitta i 9 

kommuner. Det är 29 färre än förra veckan. Av personalen har 48 personer 

konstaterad smitta i 8 kommuner. Det är en klar minskning. 

2. Lägesrapport från kommunerna 

A: Socialchefer 

Gabriella rapporterade från söder om ett oförändrat läge sedan i måndags. I 

Kumla har en smittad från hemtjänsten förts till sjukhus, men på grund av 

annan åkomma. På LSS-boenden finns 2 smittade. Inom den kommunala 

vård- och omsorgspersonalen är 5 personer smittade. 
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Madelene M rapporterade från Väster om ett stabilt läge i Karlskoga och att 

Degerfors har ett förbättrat läge med bara enstaka smittade. I Laxå finns 

smitta bland boende på en avdelning. Troligen kommer avdelningen att kunna 

räknas som smittfri från och med i morgon. En anställd är smittad. 

 

Madde rapporterade från norr om att Nora har två smittade på särskilt boende 

efter att de blivit utskrivna från sjukhus. Inom Lindesbergs kommun finns 

smitta på boenden i Fellingsbro och Lindesberg. På ett av boendena finns 

smitta på två avdelningar. Där har 11 av de boende konstaterats vara smittade, 

varav en har avlidit. Dessutom är 10 anställda smittade och 5 anställda väntar 

på provsvar. Efter en genomgång misstänks att smittan har spridits via 

datorer. 

 

Annika rapporterade om ett förbättrat läge i Örebro. Nu finns smitta inom 7 

hemvårdsområden och på 7 boenden. Av brukarna har 60 varit smittade, men 

siffran har nu sjunkit till 38 (10 inom hemtjänsten och 28 på särskilda 

boenden). Sedan de sista dagarna i oktober har 19 brukare avlidit. 

 

B: MAS/MAR-gruppen 

Kristina rapporterade från dagens MAS-MAR möte. Uppfattningen är att den 

goda kommunikationen med Vårdhygien är tillbaka. 

 

En reflektion från MAS/MAR-gruppen är att i den mediala beskrivningen av 

pandemin ägnas mycket lite uppmärksamhet åt hur smittan sprids från 

slutenvård till kommunal vård. Gruppen har dock ingen konkret kritik att 

framföra om hur överflyttningen av patienter sker här i länet. 

 

En frågeställning från MAS/MAR-gruppen diskuteras: Vart ska en smittad 

demenssjuk skrivas ut från slutenvården – till vanligt boende även om det 

finns en osmittad anhörig där, eller till växelvård? Jan sammanfattar 

diskussionen med att frågan i första hand ska ställas inom kommunens egna 

chefsled och sedan vid behov lyftas upp inom ramen för den samverkan runt 

korttidsvård som finns etablerad inom länsdelen. Örebro kommun har 

dessutom beredskap för att hjälpa till, och har i nuläget lediga platser på 

Tullhuset. Smittskydd erbjuder sig att hjälpa till med bedömningar av hur stor 

smittorisken är i det enskilda fallet. 

 

3. Lägesrapport från Smittskydd och Vårdhygien 
Cathrine rapporterade att hon ibland – senast i dag – får kontakt med 
enhetschefer som inte vet att de ska titta på Smittskydds hemsida för att få 

instruktioner om hur smittspårning ska inledas. Hon betonar att det är viktigt 

att alla känner till det.  

 

När flera inom samma personalgrupp blir smittade vill Smittskydd och 

Vårdhygien gärna bli kontaktade. 

 

Johanna rapporterade om en bra utveckling i länet med en minskad 
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smittspridning, men betonade att det är viktigt att alla följer de 

rekommendationer kring sociala kontakter som finns, även under de 

kommande storhelgerna. Hon rapporterade också att Folkhälsomyndigheten 

igår ändrade sina rekommendationer till att yngre barn och elever som bor 

tillsammans med någon som har covid-19 nu rekommenderas att stanna 

hemma, precis som äldre elever redan sedan tidigare rekommenderas att göra. 

 

Johanna informerade också om att Smittskydds hemsida kommer att 

struktureras om. Samma information som redan finns ska presenteras på ett 

mer lättöverskådligt sätt. 

 

Annika undrade hur Smittskydd ser på om vårdtagare ska använda munskydd 

för att inte riskera att smitta medarbetare. Cathrine svarade att det inte är 

något som Smittskydd rekommenderar. Johanna rapporterade att deras 

rekommendation inom slutenvården är att munskydd kan användas på 

vårdtagaren vid förflyttning inom sjukhuset, men att det sällan är möjligt på 

grund av vårdtagarens andningsproblem. 

 

Kristina rapporterade att 4 MAS:ar från olika länsdelar ska skriva ihop en 

gemensam rutin kring besökare på särskilda boenden och munskydd. Arbetet 

görs i samråd med Vårdhygien. 

 

Annika frågade också hur Smittskydd ser på att hemtjänstpersonal har på sig 

munskydd när de förflyttar sig mellan olika brukare i hemtjänsten. Cathrine 

svarade att munskydd inte ska användas vid förflyttning. Ett munskydd kan 

användas i maximalt fyra timmar men ska bytas tidigare om det blir fuktigt. 

En lämplig instruktion är att munskydd ska bytas mellan varje brukare. Det 

gäller även för visir. 

4. Lägesrapport från Länsstyrelsen  
Carina rapporterade att ingen kommun anmält brist på skyddsutrustning till 

Socialstyrelsen. Möjligheten att rapportera kommer att finnas kvar nästa år, 

men verktyget för att rapportera kommer att förändras. 

5. Skyddshandskar 
Carina rapporterade att hon tidigare har fått rapporter från Örebro kommun 

om brist på nitrilhandskar i storlek L. Dock ingen bristsituation i nuläget. Jan 

rapporterade brist på storlek M i Ljusnarsberg. För att inte nitrilhandskar ska 

användas vid fel situationer önskar kommunen att en länsgemensam 

rutin/information tas fram. Kristina tar med sig frågan till MAS/MAR-

gruppen i samarbete med Vårdhygien. 

6. Kommunala behov av besöksförbud 
Ingemar rapporterade att Folkhälsomyndigheten vill veta om det finns 

kommuner som är intresserade av att införa lokala besöksförbud. Ingen av de 

representerade kommunerna är intresserade av det. De deltagande 

socialcheferna betonar att Smittskydd behöver involveras inför sådana beslut. 
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7. Dietiststöd till kommunerna  
Karolina rapporterade att det utvidgade uppdrag för primärvårdens dietister 

när det gäller att bistå kommunerna med nutritionsbehandling och kosttillägg 

på grund av pandemin, har förlängts till och med mars 2021. Rutinen finns 

här och kommer att uppdateras med förlängd giltighetstid.  I rutinen framgår 

vilka telefonnummer kommunsköterskor ska använda för att få kontakt med 

dietisterna. 

8. Syrgas  

Björn rapporterade att nya riktlinjer kring syrgas är på väg att färdigställas 

och väntas bli klara inom kort.  

 

9. Övriga frågor  
A: Medicinskt forum 

Madelene A rapporterade från dagens möte med medicinskt forum för läkare. 

44 personer var anmälda till träffen. Bland annat diskuterades symptombild 

samt behandling på särskilt boende. Deltagarna fick även information om hur 

arbete bedrivits i Hällefors på covidavdelning och med covidteam. Madelene 

berättade att det finns ett intresse från läkarna att ingå i dialogforum med 

kommunal representation. Ingmar och Kristina tar på sig att tillsammans med 

Madelene fundera på hur det kan förverkligas. 

 

B: Vaccination 
Lena rapporterade att Inger Nordin Olsson (tidigare chefläkare) är regionens 

vaccinationssamordnare. Förberedelser pågår för att inleda vaccination i 

januari på fem platser i Lindesberg, Karlskoga, Örebro (två platser) och i 

södra länet. Det kommer enbart att vara tidsbokade besök, och planeringen 

utgår från att alla behöver två doser.. 

 

Folkhälsomyndigheten har ännu inte meddelat vilken prioritetsordning som 

ska gälla, men klart är att personer i riskgrupp kommer att vaccineras först 

och att personal i hälso- och sjukvård också kommer att vara prioriterade.  

 

Kommunanställda sköterskor med vaccinationsrätt kommer att involveras för 

att vaccinera personer på särskilda boenden. Kommunens personal inom vård 

och omsorg kommer att vaccineras av regionanställd personal. 

 

Ingmar rapporterade att han och Kristina har haft ett inledande möte med 

Inger, och arbetar för att hon ska gästa ett socialchefsmöte under december. 

Kristina ska också försöka ordna så att Inger kan träffa MAS/MAR-gruppen 

under december. 

 

10. Nästa möte  

Gruppen håller nästa möte på måndag. 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/For-vardgivare/Behandling-lakemedel/
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