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14:00-15:00 via Skype 2021-01-05  

 
Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Cathrine Binett Österlund 
Johanna Furberg 
Gunlög Rasmussen 
Björn Strandell 
Karolina Stridh 
Lisa Lilja 
Annika Roman 
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 
Madelene Maxe  
Per-Ola Sundin 
Marcus Sjöholm 
 

Sekreterare:  

Förstärkt samverkan, covid-19 
- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
43 sjukhusvårdade i länet varav 8 på IVA.  
 
I kommunal vård och omsorg finns 83 smittade vårdtagare och 110 
smittade medarbetare. 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Örebro: Vaccinering omgång 1 klar. Haft två stora utbrott, fler 
drabbade än vanligt. Stor ökning smittade, både bland brukare 
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och personal jämfört med innan jul. Ansträngt läge. 
 
Väster: Karlskoga stabilt. Degerfors har smitta inom 
hemvården. Laxå har två personal smittade men inga brukare, 
är igång med vaccinering. Länsdelens gemensamma covid-
avdelningen ej aktiverad ännu, varje kommun har klarat sig 
själva.  
 
Norr: Oroligt i Nora och Ljusnarsberg efter utbrott. Alla igång 
med vaccinering. Läget har stabiliserat sig Lindesberg.  
 
Söder: Ansträngt personalläge i Askersund. Kumla har inga 
smittade brukare men tre personal. Vaccineringen i Kumla 
igång sedan 4 jan. Stabilt över lag. 
 

b. Ingmar rapporterar kort om vaccinationsläget: Det fungerar 
mycket väl, vilket även socialcheferna framhåller. Vecka 2 
beräknas alla SÄBO i länet vara klara med  
vaccinationsomgång ett av två.  
 
Annika undrar om samordning av vaccinationsinformation till 
personal inom kommunerna är möjlig. Gruppen är enig om att 
enhetlig information till samtliga kommuner är önskvärt. Lisa 
meddelar att kommunikatörer från regionen och Örebro 
kommun precis kopplats samman. Den gemensamma 
informationen som tas fram kommer spridas till samtliga 
kommuner i länet.  
 
Lisa meddelar också att en FAQ om vaccinering är på gång 
inom de närmsta dagarna, länk sprids när informationen finns 
publicerad. Lisa meddelar också att information om vaccinering 
översätts på flera språk. 
 

c. MAS/MAR 
Kristina påpekar att vaccinationsinformation på flera språk är 
viktigt och att det bör finnas översatt nationell information.  
 
Kristina meddelar också att vaccinationsfrågor upptar all tid 
just nu. Bland annat diskuteras alternativ lösning för individer 
som har långa avstånd och svårt att ta sig till 
vaccinationsnoderna. 
 
Annika uttrycker oro för kommuner som har knappa 
sjuksköterskeresurser inför fortsatt vaccinering. Gruppen 
överens om att hjälpas åt över gränser vid behov. 
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3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 
antigentester 
 
Johanna rapporterar om det epidemiologiska läget; sedan 6 veckor 
tillbaka har länet legat på en stabil nivå, 740-800 fall per vecka. Förra 
veckan cirka 850 fall. En liten ökning men stabilt. Återstår att se hur jul 
och nyår påverkar. Åldersmässigt flest positiva mellan 20-49 år. Liten 
ökning bland personer 70+. Positivt att höra om hur det arbetas med 
vaccinationerna i kommunerna. 
 
Cathrine meddelar att Vårdhygien jobbar på som vanligt, har kontakt 
med enheter med smitta för att skapa trygghet, att personal vet vad 
som gäller.  
 
Annika lyfter att några medarbetare upplever svårigheter med att 
hantera munskydd. Cathrine meddelar att dialog förts om detta.  
 
Annika har också fått frågor om hur man ska tänka kring 
skyddsutrustning efter vaccinering. Johanna och Cathrine meddelar 
att man ska fortsätta på samma sätt tills vidare, dvs följa aktuella 
riktlinjer och rutiner som tidigare.  

 
4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Ingen representant. 

a. Samordning lokalt besöksförbud 
Ingmar meddelar att det inte verkar finnas något behov för 
tillfället. 
 

5. Kommunikation 
Lisa meddelar att den 20 januari lanseras Region Örebro läns nya 
webb, med en helt ny design. Webben kommer att få enklare struktur, 
mindre antal sidor och ett tydligare innehåll. Det kommer att finnas en 
särskild webbplats som riktar sig till vårdpersonal - vårdgivarwebben. 
Här finns bl.a. vårdriktlinjer, information om patientadministration, 
verksamhetssystem. Lathundar för hur och var man hittar vad kommer 
inom kort. 
 
Ingmar undrar om kommunernas snabba och välfungerande 
vaccinationshantering kan uppmärksammas? Lisa och Lena hanterar 
frågan. 

6. Övriga frågor  
Antigentester 
Annika och Madde G föreslår nyckelpersoner för testinförande till 
Lena. Arbetssätt som diskuterats vid samverkansmöte den 22/12 står 
fast. Nytt möte om införandet av antigentester v 2. 
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Vaccinering av personal ASHI 
Perola undrar över vaccinering av personal vid ASHI. Lena föreslår att 
Perola lyfter frågan till Inger Nordin Olsson. 

 

 
 


	Förstärkt samverkan, covid-19 - Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  med omfattande behov

