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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: Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
a. Slutenvården 

Antal inläggningar på sjukhus har minskat något, jämfört 
med ett par veckor sedan. 45-50 inlagda patienter på 
avdelning samt 17 på IVA. Det finns 60 disponibla covid-
vårdplatser för tillfället, IVA-platser finns öppna på 
samtliga sjukhus i länet. Högt tryck från andra patienter, 
utan covid.  
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b. Kommunsammanställning 
12 smittade brukare totalt (två fler mot förra veckan). 
3 smittade inom SÄBO, 9 inom hemsjukvård/hemtjänst, 
inga inom LSS. 26 medarbetare med konstaterat smitta 
(2 färre än föregående vecka). 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Norr: Vaccinationerna har gett effekt, lugnt läge inom 
socialförvaltningen. Dock hög smitta i Ljusnarsbergs 
kommun, diskussioner med regionen pågår för att öka 
vaccinationstäckningen bland invånarna över 80 år. 
 
Väster: Ingen smitta bland brukare eller personal i Laxå 
och Degerfors. 20 smittade/misstänkt smittade personal i 
Karlskoga samt 2 brukare. I övrigt lugnt. Karlskoga 
rapporterar vissa bekymmer med att beställa FFP3-
masker, regionerna prioriteras hos leverantör.  
 
Örebro: Lugnt smittläge. 4 covid-patienter på tullhuset. 
Utbrottsteamet för antigenstestning har gjort en 
utryckning senaste veckan, inget positivt utslag på 
antigenstesterna. Svårt läge i skolorna.  
 
Söder: Lugnt smittläge.  
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera.  

 
3. Lägesrapport  Smittskydd och Vårdhygien 

Johanna rapporterar om läget; 1 200 fall förra veckan, liten 
minskning jämfört med veckan innan (knappt 1 500 fall). 
Minskning har framför allt skett i gruppen 20-29 år, men även i 
andra. Andelen positiva prover ligger på 11%, varit uppe på 
15%. Mycket prover tas, 12 000 prover senaste veckan vilket är  
en ökning.  
 

a. Andningsskydd 
Uppdaterad vårdhygienisk riktlinje skickades ut förra 
veckan, om andningsskydd som en försiktighetsåtgärd.  
 

b. Smittspårning och vaccinerade 
Riktlinjer runt smittspårning och provtagning av friska 
hushållskontakter som är vaccinerade samt vad som 
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gäller för vård- och omsorgspersonal har uppdaterats. 
 

c. Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom 
vård och omsorg med hänsyn till vaccination och 
epidemiologiskt läge 
Uppdaterad information finns nu på Smittskydds hemsida. 
Länk mailas ut efter mötet.  
 

4. Länsgemensam uppföljning – Anders Trumberg  
Anders rapporterar från en utvärdering som gjorts på uppdrag av 
förstärkt samverkan om samverkan mellan kommuner och 
regionen under pandemin. Undersökningen har gjorts genom 
enkät. För att få mer kunskap kommer uppföljande intervjuer att 
genomföras under hösten. Länk till rapporten 

 
5. Vaccinationer 

a. Vaccinationstäckning medarbetare 
Annika rapporterar om misstänkt låg vaccinationstäckning 
i vissa personalgrupper. Örebro gör en liten anonym 
hälsoenkät bland personalen, valbar att besvara, vilken 
kan ge en hint om läget. Smittskydd finns behjälpliga för 
informationsinsats vid behov. 
 
Ewa undrar om det finns ett uttalat 
vaccinationsmotstånd? Varken i norr, väster eller söder 
upplevs att det finns något motstånd i vård- och 
omsorgsverksamheterna. Däremot påtalas ett motstånd i 
vissa grupper bland allmänheten. 
 

6. Kommunikation 
Veckans viktiga går ut v 17. 

7. Övriga frågor  
a.  

 
 

 
 

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-samverkan/#accordion-block-2-18747
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