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14:00-15:00 via Skype 2021-03-17  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

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

Sekreterare: Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
Kommuner:  
16 smittade i 3 kommuner. Inga nya utbrott inom vård- och 
omsorgsboenden sedan förra veckan. Några få smittade inom 
hemtjänsten och LSS i länet. 32 smittade personal i 7 kommuner, lika 
många som förra veckan. (Obs! Hällefors och Ljusnarsberg har ej 
rapporterat sin statistik.) 
 
Sjukhus:  
Skett en ökning av inlagda patienter med covid-19. Just nu 25 
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inneliggande, varav 5 på IVA. Trångt vårdplatsläge jämfört med 
tidigare (även högt tryck på andra vårdplatser än covid).  

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Norr: Lugnt i den kommunala verksamheten. Oro i Lindesberg 
över samhällssmittan som påverkar kommunen. 
 
Söder: Lugnt, läget under kontroll i samtliga kommuner. 
 
Väster: Lugnt i hela länsdelen. Inga smittade patienter, ett fåtal 
personal i Karlskoga.  
 
Örebro: Ingen närvarande. Enligt statistik inget 
anmärkningsvärt att rapportera. 
 

b. MAS/MAR 
Kristina berättar att gruppen fortsatt har kontinuerliga träffar 
med Vårdhygien, vilket är värdefullt.  

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Johanna rapporterar om 700 fall senaste veckan. Skör situation. 
Brittiska virusvarianten har tagit över, vilken är mer smittsam. Därför 
oerhört viktigt att fortsätta jobba efter rådande riktlinjer och 
rekommendationer. Positivt att vi har få fall i åldern 70 +.  
 
Kristina lyfter en fråga från MAS. Flera äldre som vaccinerats har vid 
en första provtagning testat positivt men vid uppföljande provtagning 
testat negativt.   

 
Johanna berättar om olika orsaker till att det kan ske. Uppstår sådan 
situation eller frågor runt detta får man gärna kontakta Smittskydd & 
Vårdhygien. De kan då kontakta labb för att titta närmre på den 
provtagnes värden, tolka dem och bedöma om nytt prov behöver tas. 
(Samma procedur tillämpas ibland även vid reinfektioner.)  

 
4. Vaccinationer 

Kristina undrar om något nytt sagts kring de äldre som inte har hjälp 
via kommunen sedan tidigare, men som nu skulle kunna få hjälp runt 
vaccination. Björn meddelar att frågan varit uppe i flera sammanhang, 
att region och kommuner ser det som ett gemensamt ansvar att hitta 
lösningar. Bl.a. kommer personal från kommuner och 
vaccinationsnoder hjälpas åt.  
 
Ingmar poängterar att det stora bekymret är tillgången på vaccin. 
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5. Kommunikation 
Instruktionsfilm om hur man hanterar syrgaskoncentratorer i hemmet 
är klar, Lisa skickar länk. 

6. Övriga frågor  
a. Vaccin till feriepraktikanter i kommunerna under 18 år?  

Björn berättar att diskussioner pågår i länet och nationellt hur 
frågan ska hanteras. Gruppen ger input och Björn kommer 
hantera frågan vidare.  
 

b. Provtagning 
Eva berättar att pilot för antigenstestning i Örebro kommun är 
på gång. Man kommer utgå från indexfall och ta både PCR-
prov och antigentest.  
 
Eva berättar också att gällande PCR-provtagning jobbas det 
på lösning för att kunna lämna ut provtagningskit utan 
bemanning. Att allmänhet, utan att beställa och boka tid, ska 
kunna hämta kit, scanna det och identifiera sig via sin telefon, 
provta sig och lämna in sitt prov utan att ha mänsklig kontakt. 
Möjligheten till för personer som bedöms klara av detta. Det 
gamla spåret kommer finnas kvar. Fortsättning följer! 
 

c. Fortsatta möten 
Jan konstaterar att gruppen inte har så många frågor att 
hantera just nu. Mötet om två veckor kvarstår, vilket blir sista 
gången för nu om inget oväntat händer. Planen är att vi 
framöver fortsätter bevaka läget och sammankallar gruppen 
vid behov enligt de rutiner som gällde under hösten. Gruppen 
ställer sig bakom förslaget. 
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