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14:00-15:00 via Skype 2020-01-20  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

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

Sekreterare: Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
47 inlagda på sjukhus varav 3 på IVA.. Utbrott av smitta inom 
psykiatrin på USÖ, 
 
Totalt 93 smittade brukare och 97 smittade personal i länets 
kommuner. Färre smittade brukare men fler personal jämfört med 
föregående vecka. Minskning i Örebro däremot fortsatt många 
smittade i Nora och Hallsberg, både brukare och personal. Hällefors 
har fått utbrott i hemtjänsten och Karlskoga på ett boende.  
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2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Örebro: Kraftig nedgång av smitta bland både personal och 
brukare. Många brukare har tillfrisknat, några avlidit. Beräknar 
vara klara med vaccination av dos 2 på boenden i början av 
nästa vecka. Inventerar hur många äldre som behöver hjälp 
med att boka och ta sig till vaccinationsnod. 
 
Sjuksköterskor i Örebro kommun rapporterar att personer 
skriver in sig i hemsjukvården för att de ska bli vaccinerade i 
hemmet, inte för att de har ökat behov. Eva tar frågan hur detta 
ska hanteras till länsdelsmöte.  
 
Kristina kollar via MAS-nätverket om problemet finns utanför 
Örebro. Deltagande socialchefer har inte fått några sådana 
signaler. 
 
Väster: Laxå stabilt, ingen smittad personal eller brukare. 
Degerfors oförändrat sedan förra veckan. Förhållandevis 
stabilt. Karlskoga fått utbrott på boende. Beslutat att öppna 
länsdelsgemensamma covid-avdelningen för att flytta över 
några brukare dit. Alla på banan med vaccinationsarbetet.  
 
Söder: Stabilt över lag, med undantag för Hallberg med 
fortsatt ansträngt läge. Inga smittade brukare Kumla. 
Norr: ingen representant. 

 
b. MAS/MAR 

Inget att rapportera. Fortsatt stort fokus på vaccinationerna. 
 

3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 
Johanna rapporterar att kurvan för antal smittade går nedåt. Förra 
veckan 580 smittade i länet, minskning i alla åldersgrupper. 
Fortfarande några utbrott, generellt positivt men skört läge.  

Cathrine rapporterar att Vårdhygien träffat enheter i Hallsberg med 
smitta, så att personalen bl.a. fick uppdatera sig på aktuella rutiner. 
Var ett bra möte. Nora har erbjudits stöd. Vårdhygien kan kontaktas 
för stöd vid behov, fortsätter på inslagen väg med att åka ut till 
verksamheter. Vårdhygien har även tät kontakt med verksamhet inom 
psykiatrin som fått ett utbrott. 
 
Ingmar undrar om rutiner ändras iom vaccinationerna. Johanna 
meddelar att FHM tittar på detta, men än så länge ändras inte rutiner 
gällande skyddsutrustning eller när man ska ta prov för covid-19. Det 
kan komma att bli förändringar, men inte än. 
Madelene A undrar om det finns indikationer på att smitta missas, att 
man misstar milda symtom för covid-19 för biverkningar av vaccin. Det 
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gör det inte meddelar Johanna. Om detta är ett problem på nationell 
nivå är dock oklart. 

 
4. Lägesrapport Länsstyrelsen 

Inte fått några signaler om brister på skyddsutrustning. Jobbar fortsatt 
huvudsakligen kring den nya pandemilagen.  
 
Status gällande Örebro kommuns leverans av handskar som fastnat 
Thailand är oklar. Oavsett ingen brist på handskar i Örebro i nuläget. 

a. Samordning lokalt besöksförbud 

5. Skyddsmaterial  
Jan har signalerat till kommunernas upphandlingsansvariga att 
Vårdhygiens nya riktlinje med rekommendation om andningsskydd vid 
alla virusspridande aerosolgenerande procedurer innebär en ökad 
användning av andningsskydd, men att det är svårt att bedöma 
materialåtgången. Fråga bevakas, Jan återkommer. 
 

6. Vaccinationer 
Ingmar meddelar att regionen får minskade leveranser av vaccin  
kommande två veckor. Fördröjer vaccinationsprocessen. Svårt att 
säga i vilken takt personal kan vaccineras för tillfället.  
 

7. Kommunikation 
Region Örebro läns nya webbplats lanseras idag 20/1. Lathund har 
skickats ut för den nya s.k vårdgivarwebben.  

8. Övriga frågor  
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