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14:00-15:00 via Skype 2021-04-14  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

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

Sekreterare:  

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
 

a. Slutenvården 
Eva rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge inom 
sjukvården. Vid mötet var 58 patienter inlagda varav 17 på 
IVA. Kontinuerligt arbete pågår för att öppna nya vårdplatser. 
Lindesbergs lasarett har öppnat covid-IVA. 
Operationsverksamheten begränsad till akuta och 
canceroperationer.  
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b. Kommunsammanställning 
Läget i princip oförändrat mot tidigare vecka. 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Örebro: Har smitta på två boenden, vaccinerade personer. Få 
smittade inom hemvården. Utbrottsteam för antigentestning 
har nyttjats. Påmint personal att testa sig. Tullhuset har vid 
mötet 8 covid-patienter, finns plats för 15 – har avstämningar 
kring platsläget i länet varje vecka.  
 
Söder: Lugnt och under kontroll. 1 smittad patient, inga äldre 
brukare. Några smittade inom LSS, men under kontroll. 
 
Väster: Ingen smittad brukare eller personal i Laxå. 2 smittade 
personal i Degerfors. 4 brukare och flera personal smittade 
samt misstänkta i Karlskoga. Treklövern på gång att öppna 
upp för patienter med andra diagnoser än covid, för att göra 
plats för covid-patienter på Karlskoga lasarett.  
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera. 

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Eva A rapporterar om fortsatt hög samhällsspridning. Smitta sprids 
främst inom det egna hushållet.  
 
Numer anordnar regionen webbsända lägesbilder varje vecka, 
tisdagar klockan 15.00, för att berätta om smittspridningen i länet. Bra 
om medarbetare tar del av. Tipsar om detta i kommande veckans 
viktiga.  

4. Beredskap på kommunernas korttidsplatser kopplat till 
ansträngd situation på länets sjukhus 
Regionen och kommuner samarbetar kring vårdplatser. Tullhuset i 
Örebro och Treklövern i Karlskoga (ej covid-patienter). I norr finns 
ingen kommunal enhet med vårdplatser men ett tight samarbete. 

5. Fortsatt planering för möten 
Jan fortsätter kalla till möten även under maj. 
 

6. Vaccinationer 
Ingmar rapporterar att kommunerna börjar bli klara. De flesta har fått 
två doser. Diskuterar skräddarsydda lösningar för särskilda grupper, 
tex hemlösa. 
 
Regionen planerar för att kunna hjälpa till och åka ut till 
kranskommuner och stötta vaccineringen, först Hällefors.  
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Bland personer 80 år och äldre är 90 % vaccinerade.  
 
 

7. Antigentester 
Utryckningsteamet från covid-mottagningen på CV-området har 
gjort tre utryckningar. Samarbetar med personal i kommunen. 
Inga positiva antigentester hittils. Pilot pågår ett par veckor till. 
FHoM på gång med ny skrivning runt antigen. 
 
Björn meddelar att det finns kombibeställning i RoS – när man 
ska beställa både PCR och antigenstest. Hittills har PCR och 
antigentesterna stämt överens.  
 

8. Kommunikation 
Ny rutin runt avlidna kommuniceras så fort länk funkar. 

9. Övriga frågor  
a. Ingmar undrar över syrgasrutinen, hur mycket den nyttjas – 

den nyttjas meddelar Björn, men behovet inte lika stort nu när 
många vaccinerats. Rutinen kommer följas upp.  
 

b. Jan har pratat med Länsstyrelsen om skyddsutrustning och 
beredskapen framåt. Länsstyrelsen tar bollen, frågan finns 
med i deras fortsatta arbete.  
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