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14:00-15:00 via Skype 2021-03-31  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

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

Sekreterare:  

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
17 smittade vårdtagare i 6 kommuner. Enstaka inom SÄBO. 
Flest fall inom hemtjänst, hemvård och LSS. Inga stora 
förändringar jämfört med föregående vecka. 25 misstänkta i 3 
kommuner. Något fler personal jämfört med föregåendevecka, 
36 smittade i 8 kommuner.  
 
Sjukhus: Pressat läge! Fler patienter inlagda än på länge. 12 
patienter på IVA. 51 patienter på vårdavdelningar. Planering för 
att öppna ytterligare vårdplatser pågår. Mycket ansträngt läge 
personalmässigt i hela länet.  
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Ewa rapporterar att det görs ett stort jobb för att utöka PCR-
provtagningen i länet. Förekommer att personer bokar flera 
provtagningstider, och avbokar inte de tider som inte nyttjas. 
Sprid gärna att man bara ska boka en tid. 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Norr: Relativt lugnt i alla kommuner inom vården. 
Samhälsspridningen oroande, att man inte får bukt. 
Lokala åtgärder vidtagits, undervisning på distans bland 
annat. Lugnt i Hällefors, som haft det tufft tidigare. 
 
Väster: Stabilt i verksamheterna. Fåtal smittade brukare.  
Lokala åtgärder i Karlskoga har vidtagits pga hög 
smittspridning – uppmanar alla som kan att jobba 
hemifrån. För diskussioner om munskydd. 
Vaccinationerna tickar på. Arbetar aktivt för att ta hem 
inneliggande patienter så fort som möjligt, jobbar med 
mobila team för att kunna vårda hemma när möjligt.  
 
Örebro: Några enstakasmittade inom förvaltningen och 
några smittade inom LSS. 10 covidpatienter på Tullhuset, 
jobbar för att kunna öppna upp ytterligare platser. 
Fortsätter vaccinera, arbetet flyter på.  
 
Söder: Stabilt läge. Litet smittutbrott bland personliga 
assistenter i Kumla, vilket nu är under kontroll. 
Avstämningar med kommunledningar, liksom i övriga 
länet. 
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera.  
 

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Eva A och Cathrine: Smittspridningen i samhället ökar. 
Munskyddsrekommendationer från imorgon 1/4.  
 
Påminner återigen om att hålla sig uppdaterade, att hålla koll på 
rutinerna kring smittspårning och provtagning så att arbetet inte 
blir haltande. Enhetschefen tillsammans med sköterska och 
vårdcentralsläkare ansvariga. Ring gärna Vårdhygien vid frågor. 
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4. Skyddsutrustning – Avsluta samordningsorganisation samt 
kommunernas rapportering 

Tillgången på skyddsutrustning i kommunerna har varit god 
sedan sommaren och lager har byggts upp. Behovet av 
samordning runt omfördelning och upphandling har minskat, 

Av ovan nämnda skäl presenterar Jan förslag att avsluta 
samordningsorganisationen och statistikinsamling: Om behov 
uppstår kan organisationen återaktiveras. Gruppen ställer sig 
bakom förslaget. 

 
Jan har kontaktat Länsstyrelsen och ställt frågan om det pågår 
arbete i länet runt beredskap inför framtida situationer där brist 
på skyddsutrustning kan uppstå. Jan bevakar svar från 
Länsstyrelsen. 

Helen uppmärksammar att de nya rekommendationerna runt 
munskydd kommer att öka behovet ute i verksamheterna. Detta 
behöver bevakas, 

5. Beredskap på kommunernas korttidsplatser kopplat till 
ansträngd situation på länets sjukhus 
Ingmar har skickat ut information till socialchefer med vädjan till 
kommunerna om snabb handläggning av utskrivningsklara. 
Särskilda diskussioner om samarbete pågår i länsdelarna runt 
Tullhuset i Örebro och Treklövern i Karlskoga. 

6. Fortsatt planering för möten. Förslag att gå in i 
beredskapsläge från 1/4 
Beslut att pausa gruppens möten skjuts upp på grund av 
rådande läge. Gruppen ses igen om två veckor och tar ny 
ställning då. 

 
7. Vaccinationer 

Kristina påminner kommunerna om registrera alla doser man 
givit rapportering så att man får den ersättning man ska ha.  
 
Helen undrar om vaccination av enhetschefer. Borde prioriteras 
för vaccination, de jobbar nära personal som jobbar nära 
patienter och är en mycket viktig personalgrupp. Ingmar tar 
frågan till vaccinationsgruppen och återkommer.  
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Madelene uppmärksammar det goda arbete som kommunerna 
gjort. Med tanke på den stora smittspridningen just nu så har 
den räddat liv. Belastningen på sjukvården hade varit ännu 
större om inte detta genomförts så snabbt. 
 

8. Antigentester 
Pilot i Örebro igång. Utbrottsteam från USÖ åker ut och provtar 
både med både antigen- och PCR-test vid utbrott. Inte testat 
skarpt ännu. 
 
Diskussioner pågår om pilot även i Karlskoga kommun, ihop 
med akutmottagningen. Pga högt tryck på akutmottagningen och 
PCR-provtagningen startas inget innan påsk. Ny avstämning 
under vecka 14. 
 

9. Besök på SÄBO 
Kristina lyfter frågan om att göra en inventering via MAS-
gruppen om möjligheterna till besök på SÄBO utifrån att i princip 
alla boende är vaccinerade. Socialchefer menar man följer 
direktiv från Folkhälsomyndigheten runt detta. Självklart ska alla 
boende kunna ta emot besök men de måste vara säkra ur ett 
smittskyddsperspektiv exempelvis när det gäller vistelse i 
gemensamma utrymmen. Munskydd erbjuds alla besökare. 
 
Arbetsgruppen beslutar att vi avvaktar med inventeringen med 
tanke på rådande smittläge. 
 

10. Omhändertagande av avlidna 
Ewa rapporterar om ny rutin i regionen. Efter koll mot den 
gällande rutinen för kommunerna kommer information om 
förändringar att skickas ut.  
 

11. Kommunikation 
Inget att rapportera. 
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