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10:15-11:00 via Zoom 20220112  

 

Närvarande: Ewa Slätmo 

Lena Adolfsson 

Jan Sundelius 

Madelene Andersson 

Ingmar Ångman 

Kristina Luhr 

Johanna Furberg  

Eva Alander 

Lisa Lilja 

Annika Roman ersätts av Ida Frödén  

Madde Gustavsson  

Gabriella Mueller-Prabin 

Helen Willyams 

Johanna Viberg 

 

Sekreterare: Madelene Andersson 

Förstärkt samverkan, covid-19 

- Förstärkt samverkan kring länets äldre och funktionshindrade  

med omfattande behov 

 

1. Nuläge Covid-19 i länet   
a. Slutenvården  

Eva Slätmo rapporterar. För närvarande 15 inlagda 
patienter med Covid inom slutenvården, en på IVA. Det är 
en hög belastning på sjukvården sammantaget. Det finns 
en plan för hur vårdcentralerna skall utöka sina 
hembesök och ta ett större ansvar.  
 

b. Kommunsammanställning 
i. Smittläge  

Jan Sundelius rapporterar. Sammanställning 
kommer att skickas ut när alla rapporter kommit in. 
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ii. Skyddsutrustning Inventering har skett avseende 
kommunernas skyddsutrustning bedömningen är 
att det finns tillräckligt med skyddsutrustning. 
 

c. Rapport medicinsk rådgivare Välfärd och folkhälsa 
Madelene Andersson rapporterar Riktlinjerna på 
hemsidan för samverkan är uppdaterade. Kontakt är 
tagen med Lungkliniken för att flagga upp ett eventuellt 
ökat behov av syrgaskoncentratorer. Om kommunerna 
ser behov av uppdatering av riktlinjerna så kan det 
signaleras till Madelene Andersson eller Jan Sundelius. 

2. Lägesrapport Kommuner 

a. Socialchefer 

Södra länsdelen Gabriella Mueller Prabin: En smittad 

brukare. I slutet av förra veckan var det flera medarbetare 

som insjuknat. Denna vecka börjar det se bättre ut. På 

några LSS-boenden 50% bortfall – bedöms som måttlig 

påverkan på verksamheterna i Kumla. Ingen rapport från 

övriga i söder.  

 

Örebro  

Johanna Viberg FSI: en betydande påverkan inom FSI 

på grund av personal som är frånvarande. 36 personal 

med Covid. Man är inte i ett förhöjt beredskapsläge än.  

Ida Fröden Vård och omsorg– rapporterar en ökning av 

smitta hos personer på särskilda boenden, inklusive 

några på BPSD-platser. Även smitta inom 

hemsjukvården. Har en ökning från 12-34 smittade 

medarbetare från förra veckan – stora 

bemanningsutmaningar på grund av sjukdom av olika 

slag. Reservorganisationen (innebär att man kan flytta 

medarbetare inom förvaltningen) aktiverad och det 

rapporteras en betydande påverkan. Man är fortsatt i 

stabsläge. 

 

Norra länsdelen Madde Gustafsson: Besvärlig 

personalsituation på grund av sjukdom i Lindesberg, men 

relativt lugnt avseende smitta hos vårdtagare.  

 

Västra länsdelen Helen Willyams: Laxå rapporterar få 

covidsmittade medarbetare och ingen smittad vårdtagare. 

Karlskoga har klustersmitta och beskriver ett ansträngt 

läge, man är inte i stabsläge. Beskriver långa ledtider när 
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det gäller smittspårning. Personalbortfall på grund av 

andra sjukdomar, familjekarantän med mera.  

Degerfors Har smittade medarbetare men läget beskrivs 

som stabilt.  

 

MAS/MAR 

Kristina Luhr har informerat MAS/MAR att förstärkt 

samverkan reaktiverats. Nästa möte imorgon så inga 

frågor finns i nuläget från gruppen.  
 

3. Smittskydd och Vårdhygien 

a. Lägesrapport smitta 

Smittspridningen har varit stor. Över 3000 fall i länet förra 

veckan. Stämmer med den nationella bilden. Den snabba 

spridningen beror på att Omicron dominerar. Tre 

vaccindoser ger ett bra skydd men inte två vaccindoser. 

Genomgången covid-infektion skyddar inte. I de rapporter 

som kommit ter det sig som att belastningen på 

sjukvården inte blir lika stor som tidigare smittvågor och 

att denna variant möjligen ger mildare symtom.  

Det är långa analystider för prover nu på grund av den 

höga belastningen, frågan arbetas aktivt med.  

 

Det finns i nuläget ingen plan att införa besöksförbud på 

SÄBO från FHM. De erfarenheter som gjorts från tidigare 

pekar på stora negativa konsekvenser och att smitta trots 

besöksförbud kom in på boenden.  

 

Source control betonas återigen. Både mellan 

personal-vårdtagare och personal-personal när 

avstånd inte kan hållas. Munskydd i första hand, visir 

om det inte går. Viktigt att påminna om detta i 

personalgrupperna!  

 

 

4. Vaccinationer 

Vaccinationsgrupp är vilande i nuläget.  

Ewa Slätmo rapporterar att man inte har så god täckning som 

önskas i gruppen 90 år avseende tredje dosen (idag drygt 70%). 

Arbete pågår med att analysera var dessa personer finns.  
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5. Planering framåt 

a. Mötesfrekvens 

Mötet enas om att ses en gång per vecka. Onsdag 

eftermiddag. Jan Sundelius och Madelene Andersson 

tittar på tider.   

b. Deltagare – är grupperingen sammansatt utifrån 

behov? 

Karolina Stridh får en fråga om deltagande.  

c. Utökad insamling av statistik 

Utökas till en gång per vecka.  

 
6. Kommunikation  

Sker som tidigare via Lisa Lilja. Det finns önskemål om att 
undvika fredag eftermiddag.  

7. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 
 
 


