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14:00-15:00 via Skype 2020-02-03  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Johanna Furberg 
Björn Strandell 
Annika Roman 
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 
Madelene Maxe  
Marcus Sjöholm   
Perola Sundin 
Camilla Pettersson – punkt 3 
Anders Trumberg – punkt 3 
Gabriel Stenström 
 

Sekreterare: Gabriel Stenström 

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

med omfattande behov 
1. Nuläge Covid-19 i länet   

Jan rapporterade att det för närvarande finns 24 smittade inlagda på länets 
sjukhus, varav 4 vårdas på IVA. Det är lägre än på länge. 
 
Inom den kommunala verksamheten finns 49 smittade vårdtagare i 7 
kommuner. Det är 15 färre än förra veckan. Dessutom finns 60 med 
misstänkt smitta. Bland personal finns 109 konstaterat smittade i 9 
kommuner. Det är en fler än förra veckan. 
 

2. Lägesrapporter  
a. Socialchefer 

Madelene M rapporterade från västra länsdelen. I Karlskoga finns 
ingen smittad vårdtagare, men 1 smittad personal. Treklövern stängs 
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idag. Varken i Laxå eller i Degerfors finns det någon smittad alls. 
 
Gabriella rapporterade från södra länsdelen. Det är lugnt i Askersund 
och det går åt rätt håll i Hallsberg där det fortsatt finns smittade 
anställda. Lugnt i Lekeberg. I Kumla är 1 brukare och ett antal 
anställda smittade. 
 
Madde rapporterade från norra länsdelen. I Lindesberg går det åt rätt 
håll, även bland personalen. I Hällefors är det fortsatt tufft med smitta 
bland anställda, främst inom hemtjänsten. 
 
Annika rapporterade från Örebro. Det går åt rätt håll bland boende på 
vårdboenden där det nu finns fem smittade, men det är en liten 
uppgång inom hemvården. Nytt är en ökad smitta bland privata 
aktörer Bland personalen finns en uppgång i antalet smittade. Från 
under 10 förra veckan till 25 smittade just nu. På Tullhuset finns 8 
inneliggande med smitta. Inom förvaltningen för sociala insatser 
några smittade bland både brukare och personal . 
 

b. MAS/MAR 
Kristina rapporterade att en ny vårdriktlinje kring aerosolgenererande 
procedurer har orsakat en viss förvirring. Hon återkommer om 
riktlinjen behöver diskuteras i den här grupperingen. 
 

c. Smittskydd och Vårdhygien 
Johanna rapporterade att antalet bekräftade fall sjunkit från 600 till 
430. Andelen positiva prover sjunker också är nu nere på 6,6%. Så 
låg har andelen inte varit sedan vecka 43. Antalet provtagna är 
oförändrat mellan vecka 3 och 4. Smittan minskar i alla åldrar, men 
läget beskrivs fortfarande som skört. 
 
Analyser visar att Sverige just nu har en stor andel av den brittiska 
varianten, men att varianterna från Sydafrika och Brasilien inte har 
nått hit. Samtliga varianter sprids på samma sätt och restriktionerna 
är därför de samma. Det är klarlagt att vaccinerna hjälper mot den 
brittiska varianten, men det är ännu oklart om vaccinerna hjälper mot 
de varianter som upptäckts i Sydafrika och Brasilien. 
 
Folkhälsomyndigheten har gett ut en ny provtagningsanvisning. Det 
nya är att provtagning ska göras oavsett om personen är vaccinerad 
eller inte. Skälen för provtagning är oförändrade. Provtagnings-
anvisningen finns på Smittskydds hemsida. Johanna kommer att 
skicka den till Lisa för spridning via de vanliga kanalerna.  
 

d. Länsstyrelsen 
Markus rapporterade att han inte har några signaler om brist på 
skyddsutrustning, varken lokalt eller nationellt.  
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Länsstyrelsen kan förmedla förfrågningar till Försvarsmakten om att 
få hjälp med arbetskraft.  
 
När det gäller begäran om stöd från Civilförsvarsförbundet och 
Frivilliga resursgruppen hanteras en sådan begäran av kommunerna, 
eftersom de har avtal med de aktörerna. 
 

3. Länsgemensam uppföljning, rapport  
Anders Trumberg och Camilla Pettersson (som arbetar med kunskap och 
metodstöd på Välfärd och folkhälsa inom Region Örebro län) berättade 
om preliminära resultat från en undersökning om hur samverkan kring 
covid-19 har fungerat inom Region Örebro läns och kommunernas 
verksamheter. Enkäten skickades ut till 350 chefer i första linjen. 
Svarsfrekvensen är 31%. Redovisningen bifogas minnesanteckningarna. 

 
4. Vaccinationer 

Kristina berättade att hon deltar i veckovisa möten där två personer från 
styrgruppen svarar på frågor. Tillgången på vaccin har varit sämre under 
några veckor men väntas nu bli bättre igen. 
 
Björn rapporterade att ett dokument upprättats om hur allergiker ska 
hanteras av vaccinationsnoderna. Vid allergiska reaktioner ska 
Infektionsjouren kontaktas, och vid behov kan vaccination utföras där 
istället. Information kring detta kommer att skickas ut till primärvården. 
 
Annika ställde en fråga kring hur kommunen ska tänka kring vaccination 
av vfu-studenter, till exempel socionomstudenter. Kristina svarade att 
studenter generellt brukar likställas med personal. Hon förutsätter att 
detta gäller även när det gäller vaccination, men tar med sig frågan till 
styrgruppen. 
 

5. Antigentester 
Ewa rapporterade att en pilotundersökning inleds under nästa vecka på 
Akutmottagningen i Karlskoga. Hon kommer att skicka ut en ny 
förfrågan till länets socialchefer om för att få två kommuner att delta i 
försöket. Örebro har anmält intresse, men ytterligare en kommun behöver 
vara med. 
 

6. Kommunikation 
Inget fanns att rapportera. 

 
 
7. Övriga frågor  

Annika rapporterade att resultatet av IVO:s tillsyn av covid-vården i 
landets kommuner har kommit. 55 kommuner har granskats, bland annat 
Örebro och Hällefors. I Örebro har tre boenden granskats. Det är de 
boenden där det funnits flest smittade. Kommunen får kritik när det gäller 
dokumentation och att det har saknats sjuksköterskor i vissa fall. 
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Granskningen tar upp de överskjutningseffekter som uppstår när 
läkarresurs saknas. Ewa har uppdraget att leda den grupp som ska arbeta 
med åtgärder kopplade till IVO:s tillsyn av Regionerna. Ewa och Annika 
har fortsatt kontakt utifrån de åtgärder som behöver vidtas i samverkan 
utifrån de båda granskningarna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


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

