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14:00-15:00 via Skype 2020-12-29  

 

Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Cathrine Binett Österlund 

Johanna Furberg 

Gunlög Rasmussen 

Anja Rosdahl – Ersättare smittskydd 

Charlotta Hellbacher-ersättare Vårdhygien 

Björn Strandell 

Karolina Stridh 

Lisa Lilja 

Annika Roman  

Anders Hedåberg – ersättare Örebro kommun 

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Madelene Maxe  

Per-Ola Sundin 

Marcus Sjöholm 

 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet 
40 sjukhusvårdade i länet varvid 6 på IVA.  
I kommunal vård och omsorg finns 72 smittade vårdtagare 
(oförändrat mot förra veckan) och 101 smittade medarbetare ( 
en liten ökning mot förra veckan), Bygger på rapport från 11 av 
12 kommuner. 
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2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Södra länsdelen – relativt lugnt läge.  

Västra länsdelen – Laxå kommun oförändrat läge. 

Karlskoga har ett stabilt läge. Degerfors har ett utbrott av 

smitta i hemvården.  

Örebro kommun – Viss uppgång av smitta i både 

personal och vårdtagare.  

Norra länsdelen – Jan Sundelius signalerar stabilt läge 

utifrån inrapporterade siffror. 
 

b. MAS/MAR 

Kristina rapporterar från MAS/MAR-möte. Vaccinationer 

ligger högt på agendan. Vaccinet kom tidigare än planerat 

vilket medfört en del logistiska svårigheter. Vaccinering 

har dock påbörjats på särskilda boenden i länet. 

Just nu diskuteras hur ordinationer av vaccin skall gå till 

för de där kommunsjuksköterskorna inte har en pågående 

vårdkontakt. Björn Strandell involverad i att hitta en 

lösning.  

 

Jan lyfter att det nu finns dokument som berör 

kommunerna upplagda på webbsidan för Förstärkt 

samverkan.  
 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Anja Rosdahl rapporterar stabilt smittläge i länet. Man noterar 

dock ett minskat antal prover den senaste veckan. Smittskydd 

har börjat få mycket frågor ifrån kommunerna runt vaccination. 

Hon poängterar att det inte är smittskydds uppdrag att svara på 

frågorna utan det är ett medicinskt problem. Anja har varit i 

kontakt med Inger Nordin Olsson och påtalat problemet samt 

uttalat en önskan om en sida med ”frågor och svar”. Ingmar 

och Kristina bejakar det behovet och tar med sig den önskan 

igen till sina kontakter med styrgruppen.  

Charlotta Hellbacher informerar om nya riktlinjer från FHM 

angående source control. Man trycker nu på att det är munskydd 

det finns störst evidens för. Visir skall användas bara när det inte 

fungerar med munskydd.  

Tre nivåer av source control. Vårdhygien håller på att se över 

hur detta påverkar de riktlinjer som finns. Uppdatering kan bli 

aktuell efter nyår. 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Covid19ForstarktSamverkan/
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Ny rekommendation finns också från Smittskydd avseende 

personal i hälso- sjukvård och omsorg som återkommit från resa 

i Storbritannien. Utskickat den 23/12. 

 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Ingen representant närvarande.  

5. Kommunikation 
Ingen representant närvarande.  

6. Övriga frågor  

a. Kristina Luhr har haft kontakt med Jenny Steen och 

Fredrik Svensson angående möjligheten att omfördela 

nitrilhandskar vid behov. Upphandlingsgruppen är 

informerad om situationen.  
 
 

 

 

 


