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Informationsprotokoll
Publicering av information kring Covid
Förslag om att protokollen, den sammanställande rapporten och annan information publiceras på
en hemsida.
Beslut: Informationen läggs ut på Smittskyddets webbsida: www.regionsormland.se/smittskydd
Smittläget
Smittspridningen har under en period varit låg, men igår (torsdag) började den öka igen.
I Sörmland befinner sig för tillfället 6 personer på intensiven och 28 personer är inlagda.
Jämförande siffra för Västmanland är att det finns 10 personer inlagda och ingen på intensiven.
Smittskyddsläkarens bedömning utifrån pandemins påverkan på de olika länen är att det finns en
skörhet bland befolkningen i Sörmland. Vad är det som gör att befolkningen i Sörmland har en
högre sjukdomsbild än jämförbara län?
Angående vaccinet ska samtliga regioner tilldelas lika mycket, vilket innebär att ingen hänsyn
tas till andra omständigheter.
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Organisation i skolverksamheten framöver
Sportlov v 8 (förutom Gnesta).
FHM har gått ut med rekommendationer till gymnasieskolan. Den erfarenhet som togs, i
samband med våren 2020, var att viruset ”lugnade” ner sig i maj.
Skolcheferna rapporterade kring vilka beslut som fattats i respektive kommun.
Sammanfattningsvis väljer flera att använda en ”hybridlösning” fram till och med april. Flera
nämner att de har avvaktat detta möte för att fatta eventuella beslut.
Öppna förskolan
Smittskyddsläkaren träffar kontinuerligt en arbetsgrupp inom FHM. Smittskyddsläkaren har fått
information, från enhetschefen vid Folkhälsomyndigheten, att avvakta med att öppna ”Öppen
förskola” i ytterligare 1-2 månader.
Vid kontakt med smittskyddet
FHM har tagit fram förslag angående en checklista som rektor kan använda sig av inför kontakt
med smittskyddsläkaren. Detta förslag kommer sannolikt att publiceras inom en snar framtid.
Testning av barn
Den rekommendation som finns är att barn från 6 år och uppåt ska testas om en familjemedlem
bekräftats smittad. Däremot ska en bedömning alltid göras om barnet upplever testet som
traumatiskt och ett beslut ska utgå från barnperspektivet. Testning av barn yngre än 6 år sker
enbart utifrån en medicinsk rekommendation.
Det finns exempel som resulterat i frågor. Om en vuxen i barnets närhet, men utanför familjen,
har blivit smittad och barnets vårdnadshavare arbetar inom vård/omsorg så bör det vara
vårdnadshavaren som får ta ansvaret. Ett barnperspektiv bör ligga i fokus och därmed bör inte
barnet testas. Anledningen är att barn inte kan ta ”självprovtagningstest” utan behöver uppsöka
en vårdcentral.
Barn är numera i högre utsträckning smittade
Den åldersgrupp där smittökningen nationellt, i dagsläget, upptäckts vara störst är bland 13-17
åringar.
I Sörmland är det bland 0-19 åringar och deras vårdnadshavare som man framför allt har en ökad
smittspridning.
Elevernas mående
Det påpekades från skolcheferna att det är många elever som mår dåligt av den rådande
situationen. Vissa av dem är inne på sin 3:dje termin av distansundervisning och det finns
tendenser på att frånvaron ökar.
I en snar framtid kommer en publikation angående elevernas mående till följd av pandemin och
distansundervisningen.
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Behov av skolsköterskor vid vaccinering
Det finns en arbetsgrupp som ansvarar för organisationen kring hur skolsjuksköterskorna kan
vara behjälpliga vid vaccinering. Denna epost kan användas för att informera regionen:
bemanningvaccinationHR@regionsormland.se
Postcovid
Vad blir det av den rådande pandemin? Vad kan vi göra i samverkan? Denna fråga behöver
diskuteras.
Våld i hemmet
Från socialtjänsten har det framkommit att våld i hemmet har ökat under pandemin. Detta
grundas bland annat på att antalet orosanmälningar har ökat.
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