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14:00-15:00 via Skype 2021-06-09  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Charlotta Hellbacher 
Eva Alander 
Cathrine Binett Österlund 
Johanna Furberg 
Angelika Skeppstedt 
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 
4 patienter IVA, 5 på vårdavdelning. Gynnsamt läge 
jämfört med hur det sett ut tidigare i vår.  
 

b. Kommunsammanställning 
Fortsatt stabilt läge. Totalt 2 smittade vårdtagare och 9 
medarbetare i länet, exklusive Tullhuset (se Örebros 
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rapport nedan) 
 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Söder: Lugnt gällande covid-smitta. Askersund och 
Hallsberg bekymmersamt läge kring bemanningen i 
sommar, framför allt undersköterskor. Stora avhopp.  
 
Örebro: Gynnsamt läge gällande covid-smitta. Två 
smittade på Tullhuset, varav en på väg hem. Lägsta 
antalet sedan förra sommaren. Beredskap för fler finns. 
Låg smitta bland personal.  
 
Svårt läge inför sommaren gällande bemanning, avhopp 
även i Örebro. Bekymmersamt sedan tidigare gällande 
bemanning av sjuksköterskor Även bekymmer kring 
korttidsplatser, långa köer för plats på boenden.  
 
Norr: Lugnt läge gällande covid-smitta. Stor oro gällande 
bemanningen framför allt i Ljusnarsberg i sommar, både 
vad gäller undersköterskor och sjuksköterskor. Ser också 
avhopp.  
 
Väster: Lugnt läge gällande covid-smitta. Laxå har i 
nuläget okej men skört läge gällande bemanningen i 
sommar. Ingen information om Karlskoga eller Degerfors.  
 

b. MAS/MAR 
Inget att rapportera.  

 
3. Smittskydd och Vårdhygien 

 

a. Lägesrapport 
Jobbar för närvarande med en vårdhygienisk rutin runt 
fläktar, air condition och liknande. Klar inom kort och 
kommuniceras då. 
 

b. Provtagning vid utskrivning 
Kommer signaler om att slutenvården inte alltid är följsam  
till rutinen om provtagning innan utskrivning. Det kommer 
patienter till kommunala verksamheter som inte 
provtagits. Rutin gäller fortfarande. Eva lyfter detta i en 



Tid, Plats Datum  
14:00-15:00  via Skype 2021-06-09  

 

3 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

information till regionens chefer.  
 

c. Riktlinjer för skyddsutrustning inför sommaren 
Riktlinjen Extra åtgärd - source control för att minska 
risken för smittspridning av covid-19 gäller tills vidare.  
Pågår en diskussion mellan smittskyddsläkare i landet om 
rutinen kan tas bort. Mer information kommer om det blir 
aktuellt.  
 
Riktlinjen Virusspridande aerosolgenererande procedurer 
(AGP), tas bort nästa vecka (v 24) om smittspridningen 
fortsätter att minska. Information kommer när det blir 
aktuellt. Om smittläget förändras kan riktlinjen tas i bruk 
igen. 
 

d. Vaccinationsgenombrott – finns statistik för 
genombrottsinfektion på SÄBO? Finns samband 
mellan fallen? 
Finns nationell statistik (vaccinationsregister samkörs 
med Sminet). Få fall rapporterade. Viktigt att följa riktlinjer 
och rutiner liksom att så många som möjligt vaccinerar 
sig.  
 
Se statistiken här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/statistikdatabaser-och-
visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-
19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-
vaccination/ 
 

e. Är alla vaccin som erbjuds i Sverige lika bra för 
äldre? 
Ja.  
 

f. Vaccinationsbevis för funktionshindrade med 
ledsagare  
Vad gäller för funktionshindrad/ledsagare? Frågan kan 
behöva väckas nationellt. Inga svar i nuläget. 

 
4. Vaccinationer 

Inget att rapportera. 
 

5. Kommunikation 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/
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a. Lärdomar från kommunikationsarbetet under 
pandemin 
Jan och Lisa tar frågan vidare för hantering, hur vi håller i 
den struktur som byggts upp och möjliggör för 
vidareutveckling efter pandemin. 

 
6. Plan för avveckling och sommarplanering 

Jan och Madelene presenterar förslag.  
 
Från och med september kommer arbetsgruppen för förstärkt 
samverkan att avvecklas och arbetet med pandemin i 
samverkan att hanteras i ordinarie samverkansstruktur. 
Frågorna kommer att hanteras i det arbetsutskott som är knutet 
till chefsgruppen för välfärd, vård och omsorg som ses 2 
ggr/månad. Covid-19 kommer att vara en stående punkt så 
länge behov finns och vid den punkten kommer arbetsutskottet 
att förstärkas med representant för Smittskydd och vårdhygien 
samt Ewa Slätmo och Kristina Luhr. 
 
Mötet med förstärkt samverkan är det sista innan sommaren. 
Finns dock beredskap under hela sommaren, ifall nuvarande 
arbetsutskott behöver sammankallas. Lista på när vem finns 
tillgänglig samt kontaktuppgifter skickas ut. Detsamma gäller för 
vilken kommunikatör som är i tjänst när med ansvar för att 
sprida information enligt etablerad rutin. 
 
Gruppen ses för ett sista möte den 1 september då 
huvudpunkten blir att summera gruppens arbete under 
pandemin. 
 
Arbetsgruppen ställer sig bakom förslaget till avvecklingsplan 
samt sommarplanering. 
 

7. Övriga frågor  
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