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14:00-15:00 via Skype 2021-05-26  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Charlotta Hellbacher 
Eva Alander 
Johanna Furberg 
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 

7 patienter på IVA, 14 inneliggande på avdelning. Kraftig 
minskning jämfört med tidigare veckor. 
 

b. Kommunsammanställning 
Totalt 7 smittade i kommunala verksamheter. 12 
medarbetare. Fortsatt stabilt. Ett fåtal vaccinationer ges 
fortfarande varje vecka, men de flesta har nu fått. 
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2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Väster: Stabilt. Enstaka smittade medarbetare i 
Degerfors. Enstaka smittade brukare och medarbetare i 
Karlskoga. Ingen i Laxå. 
 
Norr: Stabilt. Bekymmer runt bemanning i sommar, både 
gällande sjuksköterskor och undersköterskor.  
 
Örebro: Stabilt. Enstaka smittade brukare, få 
medarbetare. Ansträngt inför sommaren, svårt att få till 
bemanningen. Vikarier hoppar av. 
 
Söder: Stabilt och lugnt gällande smitta. Viss oro inför 
sommaren och bemanningen. 
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera. 

 
3. Smittskydd och Vårdhygien 

a. Lägesrapport 
Charlotta rapporterar om ett bättre smittläge. 224 positiva 
per 100 000 invånare. Går åt rätt håll.  
 
Ökade transporter till labb i Uppsala ger kortare svarstider 
för covid-prover. Lådor med testkit för covid-19 på plats, 
bl.a. utanför varje vårdcentral. Personal uppmanas 
använda dem. Bland sekvenserade prover hittas enbart 
den brittiska virusvarianten. 
 

b. Provtagning inför inflyttning på säbo 
Annika undrar om okej att provta individer när de flyttat in 
på SÄBO. Örebro har svårt att få till provtagning inför flytt. 
Smittskydd och Vårdhygien återkopplar till Annika och 
Ingmar, som sprider beslut till övriga kommuner. 

 
4. Vaccinationer 

Ingmar rapporterar om slutspurt gällande kommunernas 
vaccinering, de börjar bli klara. Arbetsgrupp aktiv som jobbar 
med grupper som är särskilt svåra att nå.  
 
Vad som sker i nästa steg runt vaccination, vid behov av 
upprepad massvaccination finns det inga svar på än. Målet är 
god planering vid behov av ytterligare vaccinering. Kommuner 
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flaggar för önskan att bli delaktiga i tidigt skede, för att kunna 
påverka och föra dialog.  
 

5. Kommunikation 
Inget att rapportera. 
 

6. Insamling av statistik under sommaren 
Jan presenterar förslag att under sommaren, from 1 juni, samla 
in statistik in en gång per månad, istället för varje vecka. 
Gruppen beslutar enligt förslag. 
 

7. Fortsatt mötesplanering 
Gruppen ses och summerar genomfört arbete en gång efter 
sommaren. Tanken är att arbetet sedan ska byggas in i befintlig 
struktur för samverkan. Jan, Madelene A och Ingmar 
presenterar förslag vid nästa möte.  
 

8. Övriga frågor  
 
Annika meddelar att covid-avdelningen på Tullhuset kommer 
hållas öppen så länge behov finns. Senaste tiden haft 4-7 
patienter, alla sköra och i dåligt skick.  
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