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14:00-15:00 via Skype 2020-01-13  

 
Närvarande: Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Cathrine Binett Österlund 
Johanna Furberg 
Gunlög Rasmussen 
Charlotta Hellbacher 
Björn Strandell 
Karolina Stridh 
Lisa Lilja 
Annika Roman 
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 
Madelene Maxe  
Per-Ola Sundin 
Marcus Sjöholm 
Ewa Slätmo (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   
51 inlagda varav 7 på IVA. Stabilt läge men något högre siffror 
än förra veckan. 
 
110 smittade brukare i 6 kommuner. 75 smittade personal i 10 
kommuner. Ökningen i antal smittade brukare förklaras av lokala 
utbrott i Hallsberg, Nora och Örebro. 
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2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Örebro: Ansträngt läge. Behövt hyra in personal. Stort 
utbrott på medelstort boende (19 smittade bland de 
boende, nästan lika många i personalgruppen). Nästa 
vecka startar vaccination med dos 2 för brukare i fas 1. 
Öppnar idag ytterligare 6 covid-platser på Tullhuset. 
 
Norr: Bekymmersamt läge i Nora, ett boende hårt 
drabbat med smitta både bland de boende och personal. I 
övrigt stabilt i länsdelen. Lindesberg blir inte helt av med 
smitta på ett boende, men har kontroll. Vaccinationerna 
löper på, funkar bra. Nästa vecka startar vaccination inom 
hemtjänst/hemsjukvård. Tillförsikt framåt.  
 
Söder: Lugnt i Kumla, ingen smitta. Ansträngt läge i 
Hallsberg. 
 
Väster: Stabilt i samtliga i kommuner. Ingen smittad 
brukare i Laxå eller Karlskoga, fyra i Degerfors. Enstaka 
personal smittade. Vaccinationerna rullar på.  
 

b. MAS/MAR 
Kristina rapporterar att gruppen har fullt fokus på 
vaccinationerna.  

 
Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 
Johanna rapporterar att smittspridningen i länet ligger kvar på 
platån med ca 800 fall/vecka. Skört läge. Återstår att se vad som 
händer nu när allt drar igång efter jul/nyår.  
 
Johanna rapporterar också från möte med 
Folkhälsomyndigheten runt vaccination. Än finns inte erfarenhet 
om vaccinationseffekten och därför ska vi fortsätta arbeta utifrån 
de rutiner som finns. FHM jobbar dock med frågan om hur man 
ska tänka framåt. Uppdateringar kan med andra ord komma 
framöver. 
 
Smittskydd får ny webbsida den 20 januari (iom att hela Region 
Örebro län får ny webbplats, se mer i anteckningar från möte 
210105). Kan innebära att vissa dokument inte samlas på 
samma sätt som nu, utan får nya ingångar. Enkel lathund för 
nya webben kommer skickas ut. 
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Charlotta meddelar att en ny vårdhygienisk riktlinje är på gång, 
publiceras under vecka 3, om användning av andningsskydd vid 
aerosolbildande procedurer. Kommer innebära ökad användning 
av andningsskydd. Charlotta kontaktar Lungkliniken på USÖ, 
som tidigare varit aktiva i frågan inför publicering. 

 
3. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Marcus rapporterar att Länsstyrelsen huvudsakligen arbetar 
med den nya pandemilagen. Ska underlätta för verksamheter att 
kunna göra rätt.  
 
Kring vaccination har Länsstyrelsen deltagit vid möte med bl.a. 
polisen kring hotbilden kopplat till transporter/stölder/sabotage. 
Har deltagit i rundvandring på Conventum för att bedöma risker.  
 

4. Skyddsmaterial  
Annika undrar om Länsstyrelsen känner till om det råder 
leveransproblem av skyddsutrustning utifrån att en transport av 
skyddshandskar till Örebro kommun fastnat i Thailand.  
Länsstyrelsen har inte fått kännedom om att problemet är 
generellt, men återkopplar om de får veta något mer. 
 

5. Kommunikation 
Lisa meddelar att ett pressmeddelande tagits fram kring 
vaccinationsläget. Ingmar har varit involverad i framtagandet och 
bekräftar att det är klart och att bl.a. det välfungerande arbetet i 
kommunerna lyfts.  
 
Kristina påminner om att nya/uppdaterade riktlinjer och rutiner 
ska skickas till Lisa för spridning. 
 
Kristina har också fått önskemål och frågor kring information på 
webben. Lisa och Kristina tittar gemensamt på berörda 
webbsidor på nya webben för att se om något behöver justeras 
akut.  

6. Övriga frågor  
a. Ansträngt läge i Hallsberg 

Fråga runt möjligheter till hjälp har kommit till förstärkt 
samverkan via MAS i Hallsberg. Gabriella meddelar att 
södra länsdelen har möte i eftermiddag, hon stämmer av 
läget i Hallsberg då. Möjligheter att få hjälp av 
närliggande kommuner finns.  
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b. Regionens svar till IVO 
Madelene A meddelar att regionen skrivit svar till IVO 
utifrån kritiken gällande vården av äldre. Svaret tas upp i 
hälso- och sjukvårdsnämnden 14 jan och skickas sedan 
till IVO. Återkommer i frågan. 
 

c. Kort information om vaccinationer 
Ingmar berättar kort om läget, Conventum öppnar för 
personal denna vecka, noderna i Karlskoga och Linde 
kommande vecka enligt plan. 4 300 doser är givna efter 
vecka 2. 
 
Ännu relativt begränsat med vaccin. Personaltiderna för 
första veckan tog slut samma dag de släpptes. Hantering 
av hur motstånd till att vaccinera sig bland personalen 
diskuterades. 
 
Perola undrar om läkare och annan personal med 
anställning i regionen som arbetar inom SÄBO och 
hemsjukvården ingår i fas 1. Frågan har ställts till 
Styrgruppen för vaccinationer. 
 

d. Ewa Slätmo presenterar sig, kommer ersätta Lena 
Adolfsson i gruppen framöver. 
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