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14:00-15:00 via Skype 2021-05-12  

 
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: Madelene Andersson och Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 
 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
a. Slutenvården 

34 inlagda på covidavdelning och 13 på IVA. 
 

b. Kommunsammanställning 
Fortsatt lugnt läge. 11 vårdtagare med konstaterad smitta 
(5 färre än förra veckan). 31 medarbetare med 
konstaterad smitta (4 färre än förra veckan).  

2. Lägesrapport Kommuner 
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a. Socialchefer 
Gabriella rapporterar lugnt läge från södra länsdelen.  
Madelene rapporterar lugnt läge i västra länsdelen. 
Annika har tidigare rapporterat lugnt läge i Örebro 
Norra länsdelen är inte representerad men Jan beskriver lugnt 
läge där med.  

 
b. MAS/MAR 

Ingenting att rapportera.  
 

3. Smittskydd och Vårdhygien 

a. Lägesrapport 
Johanna rapporterar om fortsatt hög smittspridning i 
länet, men successiv minskning senaste veckorna. Inte 
lika stor minskning senaste veckan, men fortsatt på väg 
neråt. Minskar i alla åldersgrupper, lägst minskning bland 
personer i gymnasieålder och tidig 20-årsålder.  
 

b. Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom 
vård och omsorg med hänsyn till vaccination och 
epidemiologiskt läge – dagverksamhet mm. 
Uppdaterad information på hemsida, en anpassning 
utifrån FHoM, vilket rapporterats tidigare. Finns även 
information om dagverksamhet för äldre. Fått frågor runt 
dagverksamhet för andra grupper än äldre men ingen ny 
information ännu. Bör komma uppdateringar så 
småningom från FHoM. 

 
c. Evenemang på säbo 

Det är okej att börja ha gemensamma aktiviteter på 
SÄBO. Dock viktigt att tänka på att FHoMs råd och 
rekommendationer gäller. Viktigt att anpassa lokaler, inte 
samla för många. 8 personer är normerande, såsom för 
allmänna sammankomster. 

 
d. Tidpunkt för rutinförändringar 

Smittskydd och Vårdhygien försöker undvika att skicka ut 
ny information fredag eftermiddagar, så långt det är 
möjligt.  
 
Detsamma gäller andra utskick till gruppen, meddelar Jan 
och Lisa. 
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4. Vaccinationer 
Ingmar berättar att grupper som är svåra att nå fram till av olika 
anledningar (t.ex. språkliga förbristningar, social utsatthet) är 
prioritet just nu. Mobiliseringsarbete pågår för att nå ut till dessa. 
 
Karolina: Vårdcentraler har involverats för att hjälpa till att 
vaccinera dessa grupper. Följer vad det konkret innebär, men 
planen är att starta omgående.  
 
Även Psykiatrin försöker aktivt nå sina berörda patienter.  
 

5. Kommunikation 
Lisa berättar att Örebro kommun signalerat att några av deras 
medarbetare inte får upp den senaste versionen av regionens 
dokument, publicerade på webben. Verkar röra sig om en 
inställning hos berörda. IT hos båda parter har kopplats samman 
för att reda ut det. Meddela Lisa om problem dyker upp på fler 
håll.  
 

6. Fortsatt mötesplanering 
Jan meddelar att gruppen fortsätter att ses fram till juni. Inga 
möten över sommaren. Ingmar och Madelene A ska ta fram plan 
för att få in pandemifrågorna i ordinarie samverkansorganisation 
efter sommaren. 
 
Innan gruppen för förstärkt samverkan avslutas planeras 
avslutande möte där vi summerar gruppens arbete, 

7. Övriga frågor  
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