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14:00-15:00 via Skype 2021-03-03  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Charlotta Hellbacher 
Cathrine Binett Österlund 
Eva Ahlander 
Lisa Vennberg  
Johanna Furberg 
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   

Sjukhus: 18 patienter varav 2 på IVA. 3 misstänkta.  
Spridda åldrar. Högt inflöde under helgen, fler inlagda då.  
 
Kommuner: Totalt 15 smittade vårdtagare sju färre än föregående 
vecka. Inga smittade på SÄBO!  
 
30 smittade bland personalen 3 färre än föregående vecka. 



Tid, Plats Datum  
14:00-15:00  via Skype 2021-03-03  

 

2 (3) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

Fr.o.m. nu sammanställs kontinuerligt rapporter över antalet givna 
vaccindoser i kommunal verksamhet. Veckans rapport skickas ut 
separat efter kvalitetsgranskning. 

2. Lägesrapport Kommuner 
 

a. Socialchefer 
Örebro: några smittade vårdtagare i hemtjänst, 5 på Tullhuset. 
Beredskap för att gå upp till 2 avdelningar på Tullhuset finns. 
Om behov finns. Lugnt läge. Räknar med att vaccinera 500 i 
veckan fram till april. 
 
Väster: Degerfors inga smittande vårdtagare/personal. Lugnt i 
Karlskoga. Laxå 1 smittad personal, inga vårdtagare. 
Smittspridningen ökar i Laxå i stort men lugnt i 
verksamheterna.  
 
Norr: Lugnt i kommunernas verksamheter. Energibolag i 
Lindesberg har kraftigt utbrott.  
 
Söder: Hallsberg inga smittade vårdtagare/personal. 
Askersund enstaka smittade medarbetare. Lekeberg 1 smittad 
vårdtagare. Kumla lugnt, utbrott bland några i personalen i 
hemtjänsten, ingen smittspridning runt dessa. Några brukare 
inlagda på sjukhus som testats positiva.  
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera. Jobbar vidare med vaccination. 

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Lisa V rapporterar om det epidemiologiska läget: ökad smittspridning 
de senaste veckorna. Ca 570 fall v 8, 100 fler fall än v 7. 
Ökningstakten större mellan v 7-8 än tidigare vilket är oroväckande. 
Antal fall ökar i alla åldrar, förutom de äldsta, sannolikt en vaccineffekt. 
Störst antal fall i gruppen 20-49 år, ökar även 50-69 år. Belastningen 
inom vården ökat senaste dagarna 50-69-åringar behövt inneliggande 
vård. Vecka 7 började ökningen, sportlovet kan alltså inte ses som 
ensam orsak.  

Följer skärpta nationella restriktioner. I nuläget inga planer på 
ytterligare lokala restriktioner. 

a. Nya riktlinjer för besök på SÄBO från FHM 
Smittskydd & Vårdhygien har, efter diskussioner, beslutat att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för besök på 
SÄBO. Alla rekommendationer och rutiner i övrigt gäller 
fortfarande. Och det gäller, såsom Folkhälsomyndigheten 
skriver, att besökare håller sig till sin anhörige och håller 
avstånd till andra boende. 
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Gruppen enig, även om det funnits en önskan om en mer 
succesiv övergång, att det är klokt att fortsatt följa FHM. 
Utvecklingen på SÄBO följs.  
 

b. Smittspårning från 24 till 48 h innan symtom 
Ny vägledning för smittspårning, 48 h innan symtom, inte 24 
som tidigare. Lisa V återkommer med information för spridning, 
även gällande vaccinationsstatus.  
 

c. Frågor 
Eva undrar om mutationer av viruset är vanligt förekommande i 
länet?  
Lisa V berättar att det ökar i alla åldersgrupper förutom 70 +. 
Hur stor del av ökningen som kan förklaras av den brittiska 
varianten går inte att säga. Ökat vecka till vecka, ser likadant 
ut i många regioner. Smittskydd följer förekomsten av olika 
varianter. Den brittiska varianten är mer smittsam men betyder 
inte att antal fall måste öka. Finns exempel från flera regioner 
som har stor ökning av den brittiska varianten, men där den 
totala smittspridningen ändå går ner.  
 
Måste orka hålla i. Liten skillnad i varje kontakt vi har med 
andra får stor betydelse för smittspridning. Kan inte nog 
understryka vikten av de allmänna råden – vilka även fungerar 
på varianterna. Vaccin har god effekt på brittiska 
virusvarianten. 
 
Följer skärpta nationella restriktioner. I nuläget inga planer på 
ytterligare lokala restriktioner.  
 

4. Lägesrapport Länsstyrelsen 
Jan meddelar att Länsstyrelsen fortsättningsvis deltar under möten vid 
behov. 

5. Vaccinationer 
Kristina och Ingmar berättar kort om arbetet runt vaccinationerna just 
nu. Bl.a. har beställningsrutiner för vaccin har ändrats. Man ser också 
över möjligheter till mobila vaccinationslösningar för grupper som har 
svårt att ta sig till noderna.  
 

6. Kommunikation 
Veckans viktiga skickas ut denna vecka med förtydliganden runt  
information som lyfts under mötet. Smittskydd &  Vårdhygien skickar 
underlag till Lisa L.   
 
Lisa L kontaktar presskommunikatör med anledning av positivt läge på 
SÄBO. 
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