
 

1 (3) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

13:00-14:00  via Skype 2020-12-07  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Johanna Furberg 
Eva Alander 

Karolina Stridh 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Sekreterare: Lisa Lilja 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
Sjukhus: 30 inlagda patienter varav 3 på IVA.  

2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

 

Söder:  

Kumla: 1 smittad inom hemtjänsten, 2 smittade inom 

LSS, 1 smittad på ett demensboende. Inte lika ansträngt 

läge gällande frånvaro bland sjuksköterskor. 

Askersund: Totalt 1 smittad, som tidigare rapporterat. 

Ansträngt läge gällande frånvaro bland sjuksköterskor.  

Hallsberg: Ett par smittade på boenden, inom 

hemtjänsten samt några personal. Ansträngt läge 

gällande frånvaro bland sjuksköterskor. 
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Väster:  

Stabilt i alla tre kommuner. Ingen smitta längre i Laxå. 

Mer information om Karlskoga och Degerfors ges på 

kommande möte. 

 

Norr:  

Hällefors: Ansträngt läge gällande frånvaro bland 

sjuksköterskor. Lugnt gällande vårdtagare. 

Nora: En smittad vårdtagare (kommit tillbaka från 

sjukhus).  

Ljusnarsberg: Lugnt – inte haft någon smitta.  

Lindesberg: 2 nya smittade samma boende som tidigare 

haft smitta, de smittade sedan tidigare på väg att 

friskförklaras.  

 

Örebro:  

Ingen större skillnad mot föregående vecka. 36 smittade i 

6 hemvårdsgrupper. Ytterligare en avliden, totalt 20 

avlidna under den ”andra vågen”. Fått in smitta på 

ytterligare ett boende. Personalläget ansträngt i ett par 

verksamheter för tillfället, man försöker hjälpas åt.  
 

b. MAS/MAR 

Kristina berättar att arbetsgruppen kring vaccination för 

covid-19 och MAS-gruppen etablerat kontakt. Möten är 

inbokade för dialog. Annika önskar att person utanför 

MAS-gruppen blir involverad och flaggar för att frågor om 

ordination och dokumentation behöver tänkas igenom. 

Kristina kallar chef från Vård och omsorg i Örebro till 

fortsatta möten och att frågor runt dokumentation och 

ordination kommer att beaktas i fortsatt arbete. 
 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Inget nytt att rapportera från Smittskydd och Vårdhygien. 

4. Uppdatering Information om aerosolsmitta 

Jan tar frågan vidare till Björn Strandell. 

5. Fortsatt mötesplanering 

Jan presenterar förslag om att AU samt Smittskydd/Vårdhygien 

träffas på måndagar och hela gruppen endast på onsdagar 

fortsättningsvis. Gruppen ger medhåll. Beslut tas onsdag 8/12 

utifrån aktuellt läge. Då hanteras även planering för jul och nyår. 
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6. Kommunikation 
Förslag har inkommit att uppdaterade rutiner och riktlinjer sprids 
via Veckans viktiga. Gruppen beslutar att nya och uppdaterade 
dokument fortsättningsvis mailas ut enligt rutin men att de också 
listas i Veckans viktiga. 

7. Övriga frågor  

a. Lena poängterar att hon är medveten om att negativa 

konsekvenser följer när vårdtagare inom kommunal vård 

och omsorg lämnar sjukhus utan att ha fått provsvar för 

covid-19 och jobbar för att kunna hantera det på annat 

vis. Dock ingen enkel lösning vid trångt platsläge på 

sjukhusen. Lena lyfter åter frågan på kommande möte 

inom hälso- och sjukvården.   

 
 
 

 

 

 


