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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 

 

14:00-15:00 via Skype 2020-12-22  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Lisa Vennberg 

Johanna Furberg 

Gunlög Rasmussen 

Björn Strandell 

Karolina Stridh 

Lisa Lilja 

Annika Roman 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Per-Ola Sundin 

Marcus Sjöholm – avviker efter att ha lämnat rapport.  

 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
- 38 sjukhusvårdade för Covid 19 i länet varav fem på IVA. 
- Fullständig rapport från länets kommuner finns inte än. Fler 

personal än föregående vecka men relativt stabilt avseende 
smitta bland vårdtagare.  

 

2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 
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Örebro kommun rapporterar stabilt läge.  

Norra länsdelen – Läget har förbättrats i Lindesbergs 

kommun. Nora kommun arbetar med att hantera smitta 

på ett demensboende.  

 

Södra länsdelen – I Kumla kommun bedöms läget vara 

stabilt. Ingen rapport från de övriga kommunerna.  

 

Västra länsdelen – stabilt läge i alla tre kommunerna. 

Laxå rapporterar ett högt smittläge ibland kommunens 

befolkning.  
 

b. MAS/MAR 

i. Uppföljning rehabilitering  

Frågan utskickad till MAR:arna. Behovet av 

rehabilitering har inte varit märkbart större hos de 

som är inskrivna i den kommunala vården. Osäkert 

hur det ser ut i övrigt. Nästan inga remisser har 

inkommit till arbetsterapeuter om behov av 

rehabinsatser till dem som inte är inskrivna.  
 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Chatrine B-Ö tackar för gott arbete ute i de kommunala 

verksamheterna. En påminnelse om att tänka på att hålla 

avstånd i personalutrymmen.  

Lisa Vennberg rapporterar ett relativt stabilt läge avseende 

smittläge när man tittar på andelen positiva prover. 

Analyskapaciteten har varit större än behov. Provtagning sker 

alla dagar. Minskad kapacitet under helger. 

Från mitten av v 50 analyseras alla prover tagna på SÄBO även 

för RS-virus och influensavirus (Gäller inte personal och 

allmänhet).  

Särskilda rutiner kommer att komma för individer som kommit 

från Storbritannien 12 december eller senare. (De skall isolera 

sig en vecka och provtas med anledning av ny virusstam i södra 

Storbritannien. I väntan på provsvar skall personer boende 

under samma tak isolera sig hemma) 

 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

a. Samordning lokalt besöksförbud 

Ingen ansökan finns om lokalt besöksförbud.  
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5. Kommunikation om vaccination 

Fråga skickad till Ingmar Ångman ifrån Laxå kommun.  

Regionen planerar ett informationspaket som innehåller följande: 
 

 Infoblad till personer i hemtjänsten och dem de bor ihop med. Det 
innehåller info om var man vaccinerar sig och hur man bokar tid. 
Tanken är att sprida via hemtjänstpersonal.  

 

 Region Örebro län annonserar i dagspress 9 januari och 11 
januari: Målgrupp är personer i hemtjänst, hushållskontakter och 
personal som ska boka tid för vaccination. 

 

 PPT med information om vaccination till personal.  
 

 Texter att lägga på kommunernas intranät som innehåller 
information om vaccination och länk till 1177.se 

 

 All basinformation kommer finnas på 1177.se 
 
Önskemål från socialchefer om ett anpassat informationsmaterial för 
SÄBO. Ingmar tar med önskemål till vaccinationsgruppering. 
 
Vaccinationer i länets kommuner kommer att starta på boenden i 
Örebro den 27/12 och i Kumla 28/12. 

 

6. Snabbtester  

Mikrobiologen kommer rekommendera ett, av flera, test. Inför 

det kommer ett arbete att göras för att säkerställa hög nytta och 

ett planerat införande i verksamheterna. Det beräknas vara klart 

i mitten/slutet av januari. Nyttan kommer vara beroende av flera 

faktorer – bland annat smittläget i den grupp som screenas.   

Verksamheterna behöver redan nu förbereda sig för införandet 

(säkra upp rutiner för provtagning/dokumentation/ journalföring/ 

nytta för verksamheten/avfallshantering/provsvarshantering).  

Antigentester finns i flera olika fabrikat med olika ”prestanda”. 

De är som mest tillförlitliga tidigt i sjukdomsförloppet.  

Antigentester kan användas i SÄBO-verksamhet (tex snabbt få 

svar i exponerade och screening av asymtomatisk personal). 

Det kommer inte ersätta PCR tester – man kan inte utesluta 

sjukdom vid negativt prov.  

Lena A föreslår att vi prövar antigentestning på enstaka 

boenden i Norr och i Örebro och därefter utvärderar.  
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Beslut: Arbetsgrupp bildas. Madde G och Annika R får i 

uppdrag att föreslå representanter till arbetsgrupp – rapporterar 

namn till Lena A. Lena A pratar med Maria Gunnarsson som är 

provtagningsansvarig.  

 

7. Övriga frågor  

a. Mötestider efter årsskiftet 

Jan S kallar till möten på onsdagar januari och februari. 

Fortsättning efter det beroende på smittläget i kommunerna.  


