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Närvarande: Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Johanna Furberg 

Eva Alander 

Björn Strandell 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Per-Ola Sundin 

Marcus Sjöholm 

Henrik Westerling (ersättare för Madelene Maxe) 

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 för närvarande vårdas 40 covid-smittade patienter på 
länets sjukhus, varav 5 på IVA.  
 
I kommunerna finns 59 vårdtagare med konstaterad smitta och  
64 smittade medarbetare. Bland medarbetarna finns en ökning som beror 
på ökad smitta inom funktionshinderverksamheten i Örebro. 

2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 
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Från Söder rapporterade Gabriella om ett lugnt läge när det gäller smitta 

både bland brukare och personal. En förändring är att i Kumla har smitta 

upptäckts bland några som bor på ett LSS-boende.  

 

Från Örebro rapporterade Annika om ett bra läge. Smittan minskar inom 

vård och omsorg, men ökar inom funktionshinderverksamheten. 

 

Från Väster rapporterar Henrik och Jan om ett oförändrat läge. 

 

Från Norr rapporterade Madde om ökande samhällssmitta i Ljusnarsberg 

och att det nu för första gången finns smitta bland personal på ett 

boende i kommunen . I Lindesberg går utvecklingen åt rätt håll i stort, 

men nya fall har tillkommit på ett boende i Lindesberg där det sedan 

tidigare finns smitta.  

 

b. MAS/MAR 

Kristina rapporterade att arbetet med att ta fram en rutin kring 

munskydd/visir vid besök på särskilt boende har dragit ut på tiden. 

Annika berättade att Örebro kommun löst frågan på egen hand, och 

andra kommunrepresentanter instämde. Kristina ska därför tillfråga 

MAS-gruppen om det fortfarande finns behov av en länsgemensam 

rutin. 

 

Kristina rapporterade också att arbete fortsätter med att ta fram en 

rutin om användandet av handskar. Tillgången till nitrilhandskar är god i 

södra länsdelen, men sämre i övriga länet och Kristina väckte frågan om 

handskarna kan fördelas om. Jan uppmanade henne att ta frågan vidare 

till den organisation som finns kring skyddsutrustning – i första hand via 

Fredrik Svensson och Jenny Steen. 

 

Kristina tog dessutom upp en önskan om att den vanliga hemsidan för 

covid-information till kommunerna ska användas även kring vaccinering. 

Jan tog på sig att ta upp önskemålet med de inblandade 

kommunikatörerna och uppmanade Ingmar och Kristina att framföra 

önskemålet till vaccinationsorganisationen. 

 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

a. Fortsatt behov av utbildningar 
Jan informerade om att en film från den utbildning som Vårdhygien 

genomfört under de senaste veckorna nu finns tillgänglig på hemsidan 

 

Ingmar rapporterade att alla som ville vara med på utbildningen kunde 

erbjudas plats, vilket talar för att behovet för närvarande är tillgodosett. 

Han påpekade dock att deltagandet var mycket ojämnt fördelat mellan 

kommunerna. 
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Kommunrepresentanterna bedömde att det kan finnas ytterligare behov 

av utbildning efter julhelgerna och Jan tog på sig att se till att frågan då 

tas upp på nytt i den här grupperingen.  

 

Cathrine ställde frågan om en utbildningsfilm som funnits på hemsidan 

sedan i maj kan tas bort eftersom samma information finns i den nya 

utbildningsfilmen, och fick stöd för att ta bort den. 

 

b. Förtydligande runt beläggning på dubbelrum vid 

korttidsvård 

Jan rapporterade att frågan aktualiserats i Örebro där det inte funnits 

tillgång till enkelrum vid korttidsvård.  

 

Johanna gav gruppen information om de rutiner som finns inom 

slutenvården kring smitta och delat vårdrum. Beskrivning finns i Rutin 

för smittspårning (punkt 4B) och innebär att den som har konstaterad 

smitta om möjligt ska flyttas och vårdas i enkelrum och att den andre 

också ska vårdas i enkelrum under inkubationstiden. Vid brist på 

enkelrum får verksamheten lösa situationen efter bästa förmåga, och 

gärna diskutera hantering med Smittskydd vid behov. 

 

c. Rapportering av avlidna 
Johanna påminde om att kommunerna ska rapportera dödsfall till 

Smittskydd i enlighet med den rutin som finns. Påminnelse skickas ut till 

samtliga kommuner. 

 
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

a. Samordning lokalt besöksförbud 

Marcus informerade om att Länsstyrelsen har fått ett uppdrag om att 

sammanställa eventuella önskemål från kommuner om lokala 

besöksförbud. Länsstyrelsen kommer att stämma av inkomna önskemål 

med Smittskydd och sedan skicka dem vidare till Folkhälsomyndigheten 

för beslut. 

 

Information kring detta och en mall som kommunerna ska användas 

kommer att skickas ut till socialchefer via Ingmar. 

 

Gruppen diskuterade vilken roll den kan ha i processen. Diskussionen 

ledde till att Marcus kommer att informera den här grupperingen om 

inkomna önskemål och Folkhälsomyndighetens beslut. 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/SmittsparningScreening/Smittsparning-vid-covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/SmittsparningScreening/Smittsparning-vid-covid-19/
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5. Snabbtester  
Ingmar rapporterade att frågan diskuterades på socialchefsmötet i måndags 

och att en kommun efter det har efterfrågat ytterligare information. 

Johanna informerade om att ett införande kräver att det finns tillgång till 

utbildad personal som till exempel kan läsa av testet, dokumentera det och 

vid behov inleda smittspårning. Ett underlag håller på att sammanställas 

inför ett beslut. Mer information kommer att kunna lämnas i nästa vecka. 

6. Kommunikation 
Jan informerade om att en särskild rutin om kommunikationsvägar under jul 
och nyår kommer att finnas. 

7. Övriga frågor  
Annika informerade om att Örebro kommun riggat för att det ska gå att göra 

inläggningar på Tullhuset även på röda dagar under jul och nyår. Information 

om detta har skickats ut till berörda. 

 

8. Nästa möte 
Jan informerade om att nästa möte för den här grupperingen kommer att 

hållas på tisdag i nästa vecka. 

 

 

 
 
 

 

 

 


