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Närvarande: Ewa Slätmo 

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

Sekreterare: Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   

Kommuner: 70 vårdtagare med konstaterad smitta i 9 kommuner - 23 
färre än föregående vecka. Det är på SÄBO som antalet smittade 
minskar. Smitta i Örebro, Hallsberg och Nora minskat. Hällefors ökat. Där 
är även samhällsspridningen stor. 49 vårdtagare med misstänkt smitta - 
14 färre än föregående vecka. 
 
108 medarbetare med konstaterad smitta i 9 kommuner – 11 fler än 
föregående vecka. Fortsatt stor smitta bland personalen i Hällefors, 
Hallsberg och ffa i Nora. 
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Sjukhus: 33 inlagda varav 5 på IVA. Några färre än föregående vecka. 
Smitta inom psykiatrin under kontroll. Stabilt läge gällande sjukfrånvaro 
bland personal.  
 
2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 
Väster: Stabilt över lag. Laxå inga smittade/misstänkta. 
Degerfors 1 misstänkt på SÄBO. I Karlskoga vårdas ett par 
personer på den länsgemensamma covid-avdelningen, planen 
är att de ska kunna återgå till boende senare under veckan. Då 
stängs covid-avdelningen för nu. 
 
Norr: Ansträngt i Nora o Hällefors. Stabilt i Lindesberg, smitta 
på 1 boende, 1 smittad inom hemtjänsten. Lugnt på 
personalsidan.  
 
Söder: Lugnt och stabilt. Smitta i Hallsbergs verksamheter går 
neråt. Något hög sjukfrånvaro bland personal i länsdelen, 
förutom i Hallsberg inte på grund av covid-19. Lekeberg 
signalerar ökat antal ansökningar om  hemtjänst för att få 
vaccination i hemmet. Flyter på med vaccination på boendena, 
de flesta på gång att ge dos 2.  
 
Örebro: Förbättrat läge inom verksamheterna, 5 på tullhuset. 
Ny smitta inom LSS vilken hanterats. Smitta bland personal 
sjunkit mycket, nu under 10. Dock hög sjukfrånvaro pga andra 
orsaker. Vaccinerat färdigt på boenden. 
 

b. MAS/MAR 
Kristina rapporterar att MAS-gruppen fortsatt har fokus på 
vaccinationerna. Vårdhygien deltar vid gruppens alla möten, 
vilket är uppskattat.  

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Utökad provtagning på verksamheter med stor 
smittspridning 
Lisa V och Charlotta rapporterar att positiva covid-prover från 
fyra kommunala verksamheter i länet skickas till 
Folkhälsomyndigheten för sekvensering, för att se om de 
innehåller nya virusvarianter. Längre svarstider. Hittills har 2 
fall av den brittiska virusvarianten upptäckts i länet, båda har 
reseanamnes. Det ena fallet förde ingen smitta vidare, det 
andra till delar av hushållet. Pågår intensivt arbete för att 
kunna sekvensera alla positiva prover. 
 
Epidemiologiska läget  
Lisa V rapporterar något färre fall vecka 3 jämfört med 
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föregående vecka. Fortsatt minskning men skört läge, liten 
beteendeförändring hos många kan innebära att det tar fart 
igen. Minskning i alla åldersgrupper.  
 
Frågor 
Annika rapporterar från möte med SKR och Anders Tegnell. 
Något tvetydliga budskap om hur hantera besök på bonden 
efter vaccinering. Hur ska man tänka?   
Lisa och Charlotta meddelar att i nuläget gäller samma riktlinjer 
och rutiner som tidigare. De kommer ligga kvar tills 
smittspridningen i samhället minskat. Fortsatt provtagning, 
smittspårning och screening gäller. Längre fram, när vi ser att 
vaccinationerna haft effekt, kommer man kunna lätta på 
restriktioner, men vi är inte där ännu. Nationell samsyn behövs 
även i flera frågor runt detta. Informationstext tas nu fram av 
Folkhälsomyndigheten. Sprids när de är klara.  
 
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 
Marcus meddelar att Länsstyrelsens största uppdrag fortsatt är 
pandemilagen och de tillsyner som görs. Även det som Länsstyrelsen 
får mest frågor om.  

Inga signaler brist på skyddsutrustning till Länsstyrelsen. Jan 
rapporterar att kommunernas rapportering har visat att tillräckligt med 
skyddsutrustning finns under pandemins andra våg.. Brister på 
enstaka produkter i ett fåtal kommuner vid några få tillfällen som 
kunnat åtgärdas direkt. Tillgång till skyddsutrustning bevakas fortsatt 
och organisation finns om behov och brister skulle uppstå.  

 
5. Uppföljning syrgasrutin 

Madelene meddelar att uppföljning av syrgasrutinen gjorts. 13 
syrgaskoncentratorer har skickats ut sedan rutinen infördes. 
Uppföljningsfrågor har ställts till Kommunens sjuksköterskor via MAS, 
distriktsläkarnätverket samt Hjärt-lungkliniken. Enligt de svar som 
inkommit fungerar rutinen bra. Uppföljningsrapport kommer att skickas 
ut till berörda. 
 
Hjärt-lungkliniken påminner om att alla syrgaskoncentratorer ska 
skickas tillbaka efter användning.  
 
I både svar från distriktsläkare och sjuksköterskor framkommer i 
enstaka svar att rutinen kanske inte är känd överallt. Påminnelse 
kommer att gå ut till berörda, 
 
Rutinen innebär en ökad arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter, ffa 
för sjuksköterskor. Viktig synpunkt behöver tas med i fortsatta 
diskussioner om vårdnivå på särskilda boenden framöver. 
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Uppföljningen har gällt hur rutinen fungerat och inte granskat vilken 
effekt behandlingen har gett för patienterna eller vilka som fått 
behandlingen. Sådan uppföljning planeras. 
 

6. Antigentester - uppföljning 
Ewa berättar att akutmottagningen på Karlskoga lasarett är först ut att 
pilottesta. Startar nästa vecka. Dialog med kommunala verksamheter 
förs. Antigentester behöver användas inom mycket reglerade former 
för att vara tillförlitliga, inte så enkelt som man kanske tror. 
 
Lisa V påpekar att man bör ha i åtanke att antigentester är mindre 
känsliga än PCR. Dessutom ännu oklart hur antigentester fungerar på 
personer som är vaccinerade, Antigentester kommer behöva verifieras 
med PCR-test. Att vara pilot innebär att man provtar på samma sätt 
som idag med PCR, men lägger till antigentestet. Inom länet finns god 
tillgång till PCR-testning.  
 
Annika meddelar att antigentester blivit en politisk fråga i Örebro.  
Örebro kommun är positiva till att testa, men det kräver mycket 
resurser vilka inte kan tillhandahållas under vaccinationsfasen. Politisk 
diskussion även på nationell nivå kan förväntas. 
 

7. Vaccinationer 
Ingmar rapporterar om fortsatta bekymmer gällande tillgång till vaccin. 
Denna och nästa vecka mindre leveranser. I kommunerna rullar allt 
på, vaccinerar med i princip allt vaccin som finns. Innebär begränsad 
mängd vaccin till personal för tillfället.   
 
Fortsätta diskussioner om hur personer med svårigheter att ta sig till 
noderna ska lösas.  
 
Gabriella undrar över vaccinering av papperslösa, en fråga från 
politiker i Kumla. Hur informeras och hur får de vaccin? Ingmar tar 
frågan vidare till vaccinationssamordnaren.  
 

8. Kommunikation 
Region Örebro läns nya webb är lanserad. Lisa L önskar att eventuella 
upptäckta fel eller förbättringsförslag meddelas till kommunikatör.  

9. Övriga frågor  
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