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14:00-15:00 via Skype 2020-02-17  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Cathrine Binett Österlund 
Johanna Furberg 
Eva Ahlander 
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   
Kommunerna 
Bättre läge. Totalt 24 smittade vårdtagare i 6 kommuner (-12 
förra jämfört med veckan). 10 misstänkt smittade i 3 kommuner. 
40 smittade personal i 6 kommuner.  
Lugnare i Hallsberg, Nora och Hällefors som varit hårt drabbade. 
 
Sjukhus 
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15 inlagda varav 2 på IVA. Minskad belastning på IVA för 
tillfället, dock ansträngt vårdplatsläge totalt sett.  

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Örebro: Smittfritt på kommunens egna vårdboenden 
(smita finns på ett privat boende). Få smittade i 
hemvården. Går åt rätt håll. Fokus på vaccinationer. 
 
Söder: Lugnt och under kontroll. 
 
Norr: Över lag under kontroll. Varit tufft i Hällefors och 
Nora. Hällefors bekymmersamt personalläge men har 
viss tillförsikt.  
 
Väster: Ingen smitta i Laxå eller Degerfors, Karlskoga har 
smitta hos enstaka brukare och medarbetare. Över lag 
lugnt. Fokus på vaccination. Hoppfullt. 
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera. 
 

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Johanna rapporterar cirka 380 fall under respektive v 5 och v. 6. 
En lätt ökning i gruppen 50-69 år. Få fall i gruppen 70+. Fortsatt 
skört läge, skett snabba ökningar i andra regioner. Gäller att 
orka hålla i och hålla ut för att vi inte ska få ökning i vårt län igen.  

Johanna påminner även om att samma rutiner gäller oavsett 
vaccinationsstatus och berättar om ett äldreboende i Örebro 
som haft utbrott bland vaccinerade vårdtagare. Vaccinet 
skyddar, men inte till 100 % därför gäller det att fortsatt följa 
rutiner. 
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 
Marcus meddelar att Länsstyrelsen inte fått några signaler om 
materialbrister. Pandemitillsyner fortsatt huvudfokus för 
Länsstyrelsen. Marcus påminner att Länsstyrelsen kan 
kontaktas vid behov av stöd.  

a. Samordning lokalt besöksförbud 

5. Fördjupning statistik 
Jan presenterar statistik, se separat fil. Observera att siffrorna är 
manuellt inrapporterade. 
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6. Vaccinationer 

Den ojämna tillgången till vaccin gör det svårt att planera.  
 
Ingmar har fått och sprider information om att det finns 
vaccinationstider kvar på noderna (Örebro undantag) för 
personal. Något som förvånar socialcheferna i länsdelarna.  
Tyder detta på ovilja att vaccinera sig? Varken i norr, väster eller 
söder finns upplevelser om utbrett vaccinationsmotstånd. 
Cheferna påminner om att det finns tider kvar.  
 

7. Antigentester 
Ewa berättar att arbetsgruppen håller på att ta fram ett förslag 
på upplägg för pilottest i utpekade kommuner. Syftet med att 
pilottesta i kommuner är att lära sig metoden och hur 
antigentestrena kan nyttjas framöver.  
 

8. Kommunikation 
Inget att rapportera. 
 

9. Fortsatta mötestider 
Gruppen sammanträder varannan vecka från och med nu. Om 
frågor uppstår mellan mötestiderna kan de skickas till Jan. 

10. Övriga frågor  
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