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DAGORDNING 

Ordförande inleder med att Lina Eriksson, nytt regionråd för Liberalerna, får 
presentera sig. 

 

1. Aktuellt inom Region Västmanland 

Barbro Larsson redogör för covidläget, som uppges vara stabilt i Västmanland. De 
tidigare inrättade särskilda covidavdelningarna är stängda och de som nu insjuknar 
vårdas vid behov på infektions- eller intensivavdelning. Ingen patient har dock behövt 
intensivvård sedan mitten av juli.  

Sala är den kommun i länet som har drabbats hårdast av dödsfall sett till antal 
avlidna per tusen invånare, men Västerås har flest antal smittade per tusen invånare.  

Av länets 68 särskilda boenden för äldre (SÄBO) har det på 38 av dem konstaterats 
fall av covid-19. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har inlett en nationell 
granskning av boenden som haft många fall av covid-19, där några boenden i länet 
ingår. 
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Forumet diskuterar att det är viktigt att minska isoleringen av de äldre och möjliggöra 
för att äldre till exempel ska kunna träna som vanligt. Man nämner olika 
utomhusaktiviteter som har kunnat utföras under sommaren men att vårt klimat 
kommer att begränsa möjligheterna till utomhusaktiviteter under höst och vinter. 
Det diskuteras även att det inte längre alltid är möjligt att besöka kyrkan fysiskt, då 
kyrkor använder sig av digitala gudstjänster, och hur det kan påverka personers 
psykiska hälsa negativt.  

Det informeras även kort om ett forskningsprojekt, CoviDep, där behandling av 
nedstämdhet via telefon ska ges till personer som är 65 år och äldre under pågående 
pandemi.  

 

Tommy Levinsson redogör för situationen kring varuförsörjningen, och meddelar att 
det under sommaren har fungerat väldigt bra. Han informerar även om läget inom 
kollektivtrafiken, sjukresor och färdtjänst. Från och med den 17 augusti körs 
kollektivtrafiken med full trafik. Det är fortfarande rekommenderat att om möjligt 
undvika rusningstider och gällande diskussionen om munskydd meddelas att man 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 
2. Frågor från deltagarna inför kommande möte 

• Hur ser kösituationen till operation ut?  
• Hur ser det ut gällande vaccinationsplanering? 
• Finns det någon tanke kring hur man ska hantera de personer som eventuellt 

får psykiska problem på grund av en lång tids isolering i samband med 
pandemin?  

• Har regionen tänkt på kostnader för detta och planerat för det i budget? 
• Har regionen tappat personal under pandemin?   

 

3. Nästa möte: måndagen den 9 november 

 

4. Övriga frågor 

Deltagarna önskar få information kring följande områden på något av kommande 
möten: 

• En översyn av primärvårdsprogrammet 

• Nya akutsjukhuset 

• Nära vård 

• Regionplan och budget 

 

5. Mötet avslutas 
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