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14:00-15:00 via Skype 2021-09-01  

 
Närvarande: Ewa Slätmo 

Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Charlotta Hellbacher 
Cathrine Binett Österlund 
Johanna Furberg 
Eva Alander 
Angelika Skeppstedt 
Björn Strandell 
Karolina Stridh 
Lisa Lilja 
Annika Roman 
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 
Madelene Maxe Henrik Westerling 
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 och provtagningsrutiner 
Låg beläggning under sommaren, rör sig nu mellan ett 
par inneliggande patienter. 1 på IVA.  
 
Provtagning PCR - covid-mottagningen på CV-området 
och Karlskoga lasarett stänger from 1 september. 
Vårdcentralerna tar över testningen. Lådor med testkit i 
första hand (utgör cirka 90%). Personer utan e-leg ringer 
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vårdcentral.   
 
Samarbete mellan regionen och skolor runt testning. 
Regionen förmedlar testkit (om skolan önskar) vid behov 
att testa grupper/klasser. Provtagningsrutin för mindre 
barn <6 år, finns och har nyligen skickats ut. Kan bli 
aktuellt att testa små barn vid utbrott. 
 

b. Kommunsammanställning 
11 smittade vårdtagare, varav 8 på ett boende i 
Karlskoga. Smittade medarbetare i 4 kommuner. Statistik 
från ett par kommuner saknas dock vid tidpunkten för 
mötet. 

2. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

Väster: Inga smittade i Laxå, men många testar sig pga 
förkylning. De smittade i Karlskoga är lindrigt sjuka 
rapporterar Vårdhygien. 
 
Söder: Kumla haft litet utbrott i assistansgrupp, en 
brukare blev inlagd. Askersund och Lekeberg har haft tuff 
sommar runt bemanningsmässigt, men ingen smitta. 
 
Örebro: Funktionshinderområdet - en har varit sjuk men 
tillfrisknat. Cirka 8 personal smittade, de flesta 
dubbelvaccinerade. Många provtar sig just nu. Viss oro 
pga smittspridning i skola/förskola. Högt tryck på 
korttidsplatser i Örebro kommun, ingen smittad på 
Tullhuset just nu men Covid-patienter kommer prioriteras 
vid behov av inläggning. 
 
Norr: Lugnt och stabilt gällande covid. Viss oro gällande 
skolan, en del sjuka barn som testas.  
 

b. MAS/MAR 
 
Ewa och Madelene kommer träffa socialchefer inom kort 
för att prata om planerat arbete runt postcovid. 

 
3. Smittskydd och Vårdhygien 

a. Lägesrapport smitta 
Johanna: Smittspridning fortsätter öka något. V 34, ca 
220 positiva (v 33 190 positiva). Provtagningen ökar 
kraftigt just nu. Vanligaste smittvägarna fortsatt inom 
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hushåll och nära kontakter. Deltavarianten har helt tagit 
över. De flesta som blir sjuka nu är yngre/medelålders.  
 
Denna vecka uppdateras SmiNet (där anmälan av covid-
19-fall registreras), nästa veckas siffror kan därav vara 
något osäkra, 
 
Forskningsstudie på gång inom SÄBO. Mer information 
kommer inom kort. Umeå universitet i samarbete med 
FoHM, med syfte att undersöka hur immunförsvar ser ut 
hos vaccinerade. För att veta om man kan behöva fylla 
på med vaccin eller inte. Deltagare kommer att få lämna 
blodprov var tredje månad. Kontaktpersoner Gunlög 
Rasmussen och Eva Alander.  
 
Tredje dos vaccin aktuellt till de som har grav påverkan 
på immunförsvar, ansvarig läkare bedömer (inte bara 
ålder, utan sjukdom ska föreligga). Information går ut till 
berörda läkare och patientgrupper. 
 
Eva: Om någon testar positivt på SÄBO önskar 
Vårdhygien att bli uppringda och informerade. Statistik 
samlas redan in, detta är ett komplement för att 
Vårdhygien snabbt ska kunna följa upp och agera.  
 

 
4. Vaccinationer 

Jan: Om det skulle bli aktuellt med en tredje dos för större 
grupper har det lyfts fram inom regionen att kommunerna vill 
vara med tidigt i planeringen.  
 

5. Plan för avveckling av förstärkt samverkan 
Jan: Sista mötet för gruppen idag. Covid stående punkt på 
chefsgruppens AU framöver, Madelene får särskilt ansvar att 
hålla ihop den. Personer adjungeras vid behov. Madelene kan 
kontaktas vid behov att lyfta frågor. Johanna F blir 
kontaktperson för Smittskydd/Vårdhygien i det fortsatta arbetet. 
 
 
Rutinen för spridning av information via Lisa kvarstår. 
 
Gruppen står bakom förslaget. 
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Jan och Madelene gör färdigt plan för fortsatt hantering av 
samverkan Covid-19 som kommer att spridas till berörda 
 

6. Fortsatt insamling av statistik 
Statistik samlas in en gång per månad, på samma sätt som 
tidigare. Kompletteras med telefonsamtal till Vårdhygien vid 
smitta på SÄBO. 
 

7. Kommunikation 
 

a. Lärdomar från kommunikationsarbetet under 
pandemin 
Lisa och Jan har haft möte med HS kommunikationschef 
Karin Stenström utifrån de lärdomar som gjorts under 
pandemin runt kommunikation med kommunerna. Karin 
tar med sig frågan och kommer påbörja en dialog med 
Välfärd och folkhälsa. Både för att stå bättre rustade vid 
en ny kris, men också få det att fungera bra i 
”normalläge”.  
 

8. Uppföljning av samverkan under pandemin 
 

a. Summering arbetet i förstärkt samverkan 
Madelene och Jan gör enklare rapport runt arbetet i 
gruppen, utvecklingen av smitta. Presenteras i 
chefsgruppen. 
 

b. Uppföljning från Välfärd och folkhälsa del 2 
Ny enkät/utvärdering via Välfärd och folkhälsa senare i 
höst. Låg svarsfrekvens tidigare. Kompletteras nu med 
några djupintervjuer. 
 

9. Övriga frågor  
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