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Hej igen alla verksamhetschefer inom primärvården i Västerbotten! 
 

Undertecknad och smittskyddsläkare Stephan Stenmark har ett nätverk för läkare inom 

Västerbotten som ansvarar för särskilda boenden (SÄBO), inom ramen för Strama och fokus 

är infektioner hos äldre. 

 

Vi träffades senast i våras (27/3 respektive 8/5) då vi inom Strama/Smittskydd initierade 

extrainsatta möten med fokus på pandemin/Covid-19. Vi har tidigare aldrig varit så många 

deltagare som i våras och detta vittnar om den utmanande/svåra tid vi är i där vi behöver 

kunskap och hjälp av varandra! Smittskydd, vårdhygien, palliativmedicin, läkemedelscentrum 

och alla övriga deltagare bidrog på ett fantastiskt sätt! Vi hade representanter från både 

kommun och region som deltog, vilket var viktigt och givande! 

 

Vi tänker att vi följer upp med ett liknande möte, fredag 27/11, kl 13.00 – 15.00. Läs nedan. 

Målgruppen för mötet är läkare med ansvar för SÄBO inom Västerbotten. Självklart ingår 

ex även primärvårdsbakjourer som dels själva kan ha ansvar för SÄBO men i övrigt är viktiga 

länkar för läkarinsatser på SÄBO jourtid.  

 

Följande kommer att delta; 

Vårdhygien, läk/v-chef Maria J Marklund, vårdhygien-ssk Pia Nilsson. Uppdatering av 

nuläget. Hur många har vi/har vi haft med Covid-19 på våra SÄBO och har strategierna varit 

där? 

 

Smittskydd, smittskyddsläkare Stephan Stenmark. Aktuellt läge. Strategier/tankar framåt. 

Smittskyddssekr Denise Jarvis, som vanligt ovärderlig hjälp med inbjudningar/planering och 

stöttar under mötet bla genom att ta emot frågor (denise.jarvis@regionvasterbotten.se) 

före och under mötet. 

 

Palliativmedicin; läk Henrik Ångström. Ger oss uppdaterad information och 

erfarenheter/kunskap om nuläget. Henrik lyfter olika aspekter fortlöpande under våra 

möten med fokus på bästa möjliga vård och beslut kring våra sköra patienter på 

äldreboenden. 

Primärvård/Geriatrik, distriktsläkare Åse Ring och undertecknad Ann Lindqvist Åstot 

geriatriker. Båda med ansvar och lång erfarenhet av läkarens roll och arbete på 

äldreboenden. 

 

Vi har relativt nyligt börjat lägga våra olika dokument/minnesanteckningar från dessa 

nätverksträffar på ett gemensamt ställe; 

Smittskydd Region Västerbotten – Strama – Protokoll – Nätverksträff äldreboenden. 

Vi lägger även denna inbjudan där, så finns den kvar! 

 

Smittskydd/vårdhygien har haft möte med bla kommunens Medicinskt Ansvariga Sköterskor 

(MAS) och de vill nu passa på att hälsa/”flagga för”; 
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Folkhälsomyndigheten bjuder nu in till årets nationella mätning av vårdrelaterade 

infektioner och antibiotikaanvändning på SÄBO. Det har varit ett utmanande år med Covid-

19, inte minst för alla er som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Vi hoppas 

nu att ni har möjlighet att delta i HALT 2020. Vi har som läkare inget direkt ansvar vad 

gäller själva HALT-mätningen men det är viktigt att vi lyfter och stödjer detta som något 

viktigt! Sjuksköterskorna på SÄBO kommer att få informationen via MAS. 

 

Praktisk information om träffen 

Fredag 27/11 -20, kl 13.00 – 15.00. Detta blir vår träff nr 24! 

Plats Umeå Regionens hus, lokal Storuman (för oss som håller ihop mötet) 

Alla övriga deltar via videokonferens; 

Videokonferensnummer; se bifogad länk! 

Skype för företag Webbläsare Telefon  Videokonferenssystem 

 

Klicka här 

 

Klicka här  

Ring 090-785 80 70 

Ange 1248656439, följt av # 
1248656439@video.vll.se 

 

För deltagande utanför regionen så ringer Ni; 1248656439@video.vll.se 

Glöm inte att stänga av ljudet på Er mikrofon. Ni får gärna maila eventuella frågor inför 

mötet till denise.jarvis@regionvasterbotten.se och/eller till 

ann.Lindqvist.Astot@regionvasterbotten.se 

 

Vi behöver nu således Er hjälp igen, att skicka detta mail vidare till läkare hos Er som 

ansvarar för erat/era SÄBO. Vi har sedan tidigare ett flertal mail-adresser, men säkert 

fattas några. Vi ser gärna att ni mailar oss om mail-adresser är inaktuella/önskas tas bort! 

 

Vi skickar dessa mail nu via Denise Jarvis för att det sedan ska bli så korrekt som möjligt med 

bokning/uppkoppling videokonferens. 

 

Tack! För samarbetet att sprida informationen till Era läkare om dessa träffar! 

 

Varmt välkomna att delta! 

Ann Lindqvist Åstot och Stephan Stenmark 
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