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14:00-15:00  via Skype 2020-12-09  

 

Närvarande: Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Eva Alander 

Johanna Furberg 

Karolina Stridh 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Marcus Sjöholm 

Lena Adolfsson (del av mötet) 

Sekreterare: Lisa Lilja 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
Positiv trend ser ut att hålla i sig. 
Totalt 62 smittade vårdtagare/brukare i 5 av länets 12 
kommuner. Totalt 46 smittade personal i 5 av länets 12 
kommuner (ungefär samma total som tidigare vecka).  
 

2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Väster:  

Laxå och Degerfors - ingen smitta.  

Karlskoga – Smitta både hos vårdtagare och bland 

personalen. 
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Örebro:  

Bättre läge. Betydligt färre smittade bland vårdtagare. 

Bättre personalläge. 

 

Norr:  

Lindesberg – Bättre läge. Fåtal smittade vårdtagare på 2 

boenden. Ingen rapporterad smitta i övriga kommuner i 

den norra länsdelen. 

 

Söder: 

Kumla – Fortfarande några smittade bland vårdtagare 

och personal.  

Hallsberg – Ökad smitta bland vårdtagare.  

Askersund – Inga smittade vårdtagare 

Problem med smittade timvikarier som arbetar i flera 

verksamheter har förekommit i södra länsdelen. 
 

b. MAS/MAR 

i. Uppföljning rutin munskydd till besökare 

Kristina rapporterar att MASar från hela länet har 

påbörjat en rutin. Förslag har skickats till 

Vårdhygien för påsyn. 
 

ii. Uppföljning inventering insatser till personer 

utan hemsjukvård 

Kristina redogör för inventering där endast 5 

kommuner svarat. Det finns en olikhet i rutiner men 

svårt att göra en analys utifrån att det är få svart. 

Ingmar tar med sig frågan till socialcheferna för att 

se om problemet är generellt i länet. Och utifrån 

det tas beslut om frågan fortsatt behöver hanteras 

gemensamt. 

 

iii. Uppföljning rutin/information om användning 

av handskar 

Kristina meddelar att information är på gång. 

Vårdhygien har gett input på underlag.  

 

iv. Vaccination 

Kristina meddelar också att mycket tid ägnas åt 

vaccinationsfrågor. Frågan återkommer. 
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3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

a. Johanna rapporterar att smittspridningen i samhället i 

stort fortsatt minskar. Smittskydd publicerar en 

veckorapport på sin hemsida för mer information om 

aktuellt läge. 

 

Nya nationella råd införs från 14 december och ersätter 

lokala allmänna råd.  

 

Socialstyrelsen har en ny utbildning om basala 

hygienrutiner, speciellt anpassad för personal inom 

hemtjänst, LSS och vårdboenden. Utbildningen är 

uppskattad av dem som hunnit gå den. Man måste i 

nuläget ha Bank-Id för att kunna ta del av utbildningen. 

Socialstyrelsen ser över om möjligt att logga in på annat 

vis framöver. 

 

b. Fråga om screening 

Annika undrar över rutin kring screening, då denna verkar 

hanteras på olika sätt. Madelene förtydligar att läkare i 

primärvården är ansvarig för smittspårning på säbo dock i 

dialog  med enhetschef. Läkare bedömer behov av 

utökad smittspårning. Diskussion har förts tillsammans 

med Smittskydd som finns tillgängliga vid behov av 

rådgivning. 
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Marcus berättar att Länsstyrelsen bland anat arbetar med de 

kommande allmänna råden, publiktak och olika lägesbilder. 

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stötta regionen kring 

vaccineringen för covid-19 och ber regionen återkoppla vid 

behov av stöd. Jan tar informationen vidare till Lena.  

Länsstyrelsens upplägg med särskilt coronakansli kommer pågå 

åtminstone till och med mars 2021.  

5. Uppföljning utbildning vårdhygien  

Ingmar rapporterar att totalt 125 personer anmält sig till 

utbildningen och att 2 av 3 utbildningstillfällen är genomförda. 

Deltagare från 10 av 12 kommuner (Ljusnarsberg och 

Askersund har haft egna utbildningar). Ambitionen är att spela in 

kommande utbildning för att kunna ta del av den i efterhand. 

Finns behov av ytterligare utbildningstillfällen kan Vårdhygien 

ordna det. Kommuner ber om att få återkomma. Frågan tas upp 

igen efter nyår. 
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6. Fortsatta möten med arbetsgruppen 

Framöver träffas AU samt Smittskydd/Vårdhygien (Johanna 

kallas) på måndagar och hela gruppen endast på onsdagar. 

 

Under jul och nyår är dock onsdagar ingen bra mötesdag. Jan 

föreslår korta avstämningsmöten på tisdagar (v. 52-1). Gruppen 

ger medhåll.   

7. Kommunikation 
Jan påminner att nya och uppdaterade dokument 
fortsättningsvis mailas ut enligt rutin men att de också listas i 
”Veckans viktiga” efter inkommit önskemål. 
 
Lisa undrar hur provtagningsrutin för HVB-hem sprids 
lämpligast. Ingmar hanterar frågan.  
 
Smittskydd och Vårdhygiens webb uppdateras för att bli enklare 
att navigera på.  
 
Kristina lyfter att mötesanteckningar och Veckans viktiga kan 
vara för detaljerade. Jan önskar konkret feedback och berättar 
att anteckningar kortats sedan en tid tillbaka.  

8. Övriga frågor  

a. Syrgas  

Utifrån fråga från MAS undrar Kristina om syrgasrutinen 

kommer kunna tillämpas inom LSS framöver. Madelene 

tar frågan vidare och återkopplar.  

 

b. PCR-provsvar innan utskrivning 

Lena återkopplar att rutinen Screening vid flytt till särskilt 

boende och LSS för äldre samt vid utskrivning till hemmet 

med behov av stöd från hemtjänst/ hemsjukvård åter 

kommer att lyftas inom hälso- och sjukvården. Målet är att 

få till en bättre planering för att provsvar i ska hinna ges i 

större utsträckning innan patienten lämnar sjukhuset. 

 

c. Återkoppling till HS-nämnden ang IVOs granskning 

Lena berättar att hon nyligen deltagit på hälso-och 

sjukvårdsnämnden för att prata om arbetet framåt efter 

IVOs granskning.  


