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INFORMATIONSPROTOKOLL

Smittläget
Smittspridningen ligger på en oacceptabel nivå även ifall den går ner. Smittskyddsläkaren känner
stor oro.
Smittskyddsläkaren informerade om att Region Sörmland aldrig har haft så dålig IVA-kapacitet
som under förra veckan. Det behöver finnas 20% lediga platser om det exempelvis skulle ske en
större trafikolycka eller dylikt, vilket inte fanns under föregående vecka.
Se bifogat dokument angående pressträff 2021-04-15. Här framkommer att vi behöver nå målet
<100 nya covid-19 fall per 100 000 invånare i länet så snart som möjligt.
Rekommendationen från den 26 mars upphör
Rekommendationen upphör från och med nästa vecka (vecka 16). Däremot är
Smittskyddsläkarens önskemål att skolorna även fortsättningsvis använder sig av
distansundervisning där det är behövligt. Finns det ingen smittspridning på skolan finns heller
ingen orsak till distansundervisning – däremot kan närundervisning innebära att en
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smittspridning uppstår. Det bör påpekas att smittspridning även sker på våra skolor vilket bidrar
till en stor smittspridning i hela vårt samhälle.
I normala tider är närundervisningen bättre än distansundervisningen. Nu har vi en pandemi med
flera rekommendationer som ska följas. Förvaltningscheferna ser att med närundervisning
sjunker närvaron i studierna för såväl personal som för elever. Vid distansundervisning kan
elever och lärare tryggt delta även vid symptom. Distans kontra närundervisning behöver
beslutas utifrån de förutsättningar som gäller. Viktigt vid valet är att följa upp elevernas resultat
och att insatser kan väljas med träffsäkerhet. Förvaltningschefernas uppfattning är att elevernas
resultat ligger i nära nivå med ett normalår.
Smittskyddsläkaren har förtroende för att förvaltningschefer och rektorer fattar ett väl
underbyggda beslut utifrån rådande pandemi.
Förvaltningscheferna meddelade att en hybridlösning sker under hela april och kan eventuellt
komma att gälla fram till sommaren.
Fysisk samling av lärare
Personal som arbetar inom skolan ska inte träffas fysiskt, om det inte är absolut nödvändigt (och
då utifrån gällande rekommendationer). Föreläsningar, fikaträffar, föräldramöten,
utvecklingssamtal, arbetslagsmöten och APT ska ske digitalt = samtliga möten/träffar ska ske
digitalt.
Utökad provtagning
På lördag kommer ett test genomföras i Nyköping för att se om det går att utöka antalet
provtagningar med 400%. Om möjligheten finns är tanken att en hel klass ska kunna provtas ifall
smittspridning uppstått där.
Vaccination
Det tar tre till fem veckor innan en vaccination får effekt.
Fokusgrupp för vaccination baseras på ålder. En 50-årig person utan diabetes och en 50-årig
person med diabetes har lika stor risk att avlida på grund av covid-19.
Sörmland har idag en lägre belastning än exempelvis Stockholm som valde att vaccinera
vårdpersonal framför de äldre.
Vaccination finns inte godkänt för barn under 16 år, vilket innebär att beslut fattats om att
barn/ungdomar yngre än 18 år i dagsläget inte kommer att erbjudas vaccination.
Arbetsmiljöverket
Ökad belastning på skolorna utifrån ökat antal anmälningar till arbetsmiljöverket som nu
dessutom ska följas av en utredning.
Nya vägledningar från FHM
Det tar någon vecka innan regionerna har hunnit anpassa sin verksamhet till de nya
vägledningarna från FHM. För Region Sörmland är det främst provtagningskapaciteten (se ovan
angående testet som ska genomföras i Nyköping till helgen).
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Nästa möte
Fredagen den 23 april kl. 8.00-8.30.

Mats Larsson
Ordförande

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare

Elin Liljeblad/Charlotte Bergstedt
Protokollsansvariga
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