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Handläggare

Elin Liljeblad, strateg, 0766-96 39 02
Charlotte Bergstedt, strateg, 0790-63 15 73

Nätverksträff Utbildningschefer samt smittskyddsläkare
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

26 mars 2021
8.00-8.30
Digitalt
Helen Björkqvist, Katrineholm
Eva Svensson, Oxelösund
Inger Fransson, Nyköping
Tony Lööw, Strängnäs
Mats Larsson, Trosa
Agneta Arvidsson, Vingåker, från 8.10
Monica Tägström Bergman, Gnesta, från 8.15
Lena Furén, Flen
Elin Liljeblad, Region Sörmland
Charlotte Bergstedt, Region Sörmland

Inbjudna:

Signar Mäkitalo, Region Sörmland
Tina Persson, tf utbildningschef Eskilstuna
Monica Widelund, Skolchef gy Eskilstuna
Ingrid Sköldmo, Eskilstuna

Anmält förhinder:

INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Se mail den 26 mars från smittskyddsläkaren.
Smittspridningen har ökat i Sörmland. Idag vårdas 58 personer inom sjukvården i Sörmland. 12
personer vårdas på intensiven, varav 9 i respirator.

Rekommendation från smittskyddsläkaren avseende gymnasieskolan
Se bifogad bilaga från smittskyddsläkaren: ”Smittskyddsläkarens rekommendation till huvudmännen för
högstadie- och gymnasieskolor i Södermanland 2021-02-26”
Dokumentet kommer även att läggas upp på: www.regionsormland.se/smittskydd under

Smittskyddsläkarens rekommendationer.
Smittskyddsläkaren förlänger, i rekommendationen, Folkhälsomyndighetens rekommendation
(den som upphör den 1 april). Smittskyddsläkaren har deltagit på möte med Länsstyrelsen,
Landshövdingen, Regiondirektören och Hälso- och sjukvårdsdirektören. Om verksamheten
önskar stöd i kommunikation eller på annat sätt vill samverka är alla aktörer villiga att bidra. De
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kan också tänka sig att ha möten med rektorer i den mån det är möjligt för att samverka i olika
frågor som gäller smittspridning och förebyggande arbete. Under mötet lyftes ett förslag som
smittskyddsläkaren lovade att förmedla till verksamheten (smittskyddsläkaren är dock medveten
om att verksamheterna redan arbetar med detta):
- Extra stöd via timanställningar av studenter för att hjälpa elever via digitala möten och
undervisning utomhus.
Utbildningscheferna har möten med smittskyddsläkaren:
- Fredagen den 9 april kl. 8.00-8.30
- Fredagen den 16 april kl. 8.00-8.30

Vaccin
Dosen av vaccin till Sörmland har ytterligare minskats. Samtliga bolag förutom Faicer minskar
kontinuerligt sin distribution av vaccin. Som det ser ut i dagsläget kommer Sörmland att tilldelas stora
mängder vaccin i juni. Stämmer detta blir det problematiskt med logistik och säkerhet.
I Sörmland sker bokning av vaccination enbart för en kort period framåt. Anledningen är den stora
osäkerheten kring tillgången till vaccin.

Förskolan
Flera av kommunerna i Sörmland har enheter inom förskolan som har fått lov att stängas under flera
dagar och endast hållits öppna för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten.

Skyddsutrustning
Utbildningsministern har meddelat att hon förutsätter att lärare har den skyddsutrustning som behövs för
att kunna arbeta säkert. Smittskyddsläkaren kunde under mötet inte besvara vad för skyddsutrustning som
avses då FHM inte rekommenderar exempelvis munskydd eller vesir i klassrummen. Smittskyddsläkaren
återkommer i frågan men påpekar att det är avståndet som är viktigast.

Provtagning
Så fort skolan får information om att en elev har testats positiv så behöver samtliga i klassen testas (om
övriga har befunnit sig i direkt närhet till den smittade). I dagsläget är det långa väntetider.
Smittskyddsläkaren informerar om att 1500 extra provtillfällena tillkommer under nästa vecka.

Vingåker
I Vingåker går det inte att testa sig på orten och de har flera invånare som inte kan ta sig till Katrineholm
på annat sätt än via kollektivtrafiken. Signar tar upp problemet med dem det berör och återkommer.

Är barn och unga i låg utsträckning smittspridare?
Smittskyddsläkaren informerade om att FHM bedömning är att den brittiska varianten ”trycker upp”
smittspridningen. Den är fortfarande högst bland vuxna men sker nu även bland barn och unga.

Mats Larsson
Ordförande

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare

Elin Liljeblad/Charlotte Bergstedt
Protokollsansvariga
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