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Närvarande: Ewa Slätmo 

Lena Adolfsson 
Jan Sundelius 
Madelene Andersson 
Ingmar Ångman 
Kristina Luhr 
Johanna Furberg  
Eva Slätmo 
Lisa Lilja 
Annika Roman   
Madde Gustavsson  
Gabriella Mueller-Prabin 
Helen Willyams 
Johanna Viberg 
 

Sekreterare: Lisa Lilja 

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

med omfattande behov 

 
1. Uppföljning föregående protokoll 

 
2. Nuläge Covid-19 i länet   

a. Slutenvården  
Eva Slätmo meddelar att idag finns 18 inneliggande 
covid-patienter, varav 1 på IVA. Patienterna finns främst 
på USÖ. Hanterbart platsläge i övrigt idag, men det 
varierar mycket från dag till dag. Pressat bemanningsläge 
. 

b. Kommunsammanställning 
i. Smittläge 

Jan Sundelius rapporterar 77 smittade brukare i 10 
kommuner. Framför allt på SÄBO (49 st). En 
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ökning från tidigare vecka. 181 konstaterat 
smittade medarbetare i 11 av 12 kommuner, 
högsta siffran under hela pandemin.  

3. Lägesrapport Kommuner 
a. Socialchefer 

 
Örebro:  
Annika Roman rapporterar om svårt bemanningsläge pga 
sjukdom, karantän och vab. Att kraft och ork inte är 
densamma som tidigare under pandemin.  
 
Johanna Viberg, FSI, instämmer i tufft bemanningsläge 
och att kraft och ork bland personal är något de jobbar 
med. Finns en oro över ovaccinerade kollegor.  
 
Söder:  
Gabriella Mueller-Prabin rapporterar att i Kumla är 
bemanningsläget ansträngt men panikläge råder inte.   
Ansträngt även inom skolan pga karantänsregler. Ingen 
rapport från övriga kommuner. 
 
Norr: 
Madde Gustavsson instämmer gällande det tuffa 
bemanningsläget. Majoriteten av personalen i 
hemtjänstgruppen i Lindesberg var frånvarande i början 
av veckan. Flyttar insatser som följd. Hanterbart läge 
inom SÄBO. Även bekymmersamt bemanningsläge i 
skolan, men under kontroll.   
 
Väster: 
Helen Willyams rapporterar om enstaka smittade brukare 
i samtliga kommuner. Samma svåra bemanningsläge 
som i övriga länsdelar. Fler och fler personal testar 
positivt för covid-19. Bevakar tillgång på skyddsutrustning 
då munskydd tillfälligt restats. Laxå önskar lokal möjlighet 
för inlämning av prioriterade covid-personalprover.  
 
Eva Slätmo berättar om bakgrunden till personallådan för 
inlämning av prover och att det finns önskemål om 
ytterligare personallådor på fler håll i länet. Frågan 
diskuteras vidare under veckan. 
 



Tid, Plats Datum  
14:15-15:00  via Skype 2022-01-19  

 

3 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

b. MAS/MAR 
Kristina Luhr meddelar att även Askersund önskar en 
personallåda för inlämning av covid-prover. 

 
4. Smittskydd och Vårdhygien 

a. Lägesrapport smitta 
Smittläget:  
Johanna Furberg rapporterar om den kraftigt ökade 
smittspridningen. Ytterligare smittspridning är att vänta.   
 
Inga förändringar har skett gällande riktlinjer för 
smittspårning på SÄBO. Distriktsläkare ska hjälpa till 
enligt rutin.  
 
Annika Roman undrar om förtydligande behövs om vad 
som gäller för smittspårning/screening på SÄBO. Vissa 
äldre provtas flera gånger i veckan, vilket inte uppleves 
humant. Vårdhygien berättar vad som gäller utifrån rutiner 
och konstaterar att smitta sällan sker mellan brukare-
personal. Johanna F kontaktar Björn Strandell för dialog 
med vårdcentralernas läkare i syfte att tolkning av 
gällande riktlinjer blir likvärdig. 
 

b. Hur påverkar familjekarantän personalsituationen? 
 
Johanna Furberg berättar vidare att nya 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande 
bl.a. förhållningsregler för hushållskontakter förväntas 
komma på torsdagen 20/1. Förhoppningen är att de ska 
underlätta bemanningsproblemen något.  
 
Just nu långa svarstider på covid-prover. Endast nära och 
hushållskontakter med symtom ska lämna prov, enligt 
beslut denna vecka. 
 
Annika Roman undrar hur provsvar hanteras för 
vårdtagare? Patienter och vårdtagare prioriteras, svarar 
Johanna F. 

 
5. Vaccinationer 

Eva Slätmo meddelar att vaccinationsmottagningar går igenom 
listor för att identifiera personer 80 + som inte vaccinerats. 
Dessa erbjuds vaccination, men vissa kan behöva extra stöd för 
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att vaccinationen ska bli av. Eva återkommer när arbetet kommit 
längre. 
 

6. Kommunikation 
Lisa Lilja stämmer av att etablerad rutin för 
informationsspridning fortfarande fungerar väl och belyser att 
fredagar undviks i den mån det är möjligt.  
 
Helen Willyams undrar hur snart kan man vaccinera sig efter att 
man haft covid-19 och efterfrågar tydligare information. Så snart 
man tillfrisknat, meddelar Eva Slätmo. Lisa tar frågan vidare för 
tydliggörande.  
 

7. Övriga frågor  
- Antigentester personal 

Örebro kommun undrar hur övriga kommuner beslutat i frågan.  
Representerade kommuner har beslutat att inte antigentesta 
personal. Möjligen som en sista utväg, men man försöker lösa 
bemanning på andra sätt i första hand. Resonemang förs om 
kommunerna kan kommunicera samstämmiga budskap internt 
runt beslutet. 
 

- Syrgas på SÄBO 
Frågan är inte akut och tas upp vid nästa möte 
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