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VECKANS VIKTIGA 

Vecka  46 

Från gruppen  
Förstärkt samverkan kring länets 

äldre och funktionshindrade 
med omfattande behov. 

 

 
 

 
Vi ser nu hur smittan och sjukhusinläggningar ökar i snabb takt i vårt län 
liksom antalet smittade inom kommunal verksamhet. Den läns-
gemensamma gruppen för förstärkt samverkan i länet är aktiverad och 
kommer från och med nu att mötas regelbundet igen. Här följer kort 
information kring förra veckans viktigaste frågor. 

 
• Inget besöksförbud på särskilt boende för äldre 

I nuläget råder inte besöksförbud på särskilda boenden men 
Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd ska följas. Det innebär att 
verksamheterna inte kan förbjuda boenden att ta emot besök. Det är viktigt att de 
som bor i särskilt boende inte isoleras med de negativa konsekvenser det medför, 
däremot skall besök ske på ett sådant sätt att risken för smitta minimeras. Det kan 
exempelvis innebära att verksamheten vädjar till att hålla antalet besökare nere till 
1-2 av vårdtagarens närmaste anhöriga, med hänvisning till de lokala allmänna 
råden. Besök i den egna lägenheten skall möjliggöras.  
 
Mer information om de lokala allmänna råden hittar du på Folkhälsomyndighetens 
webbplats och på 1177.se. Här kan du läsa mer om Rekommendationer vid besök i 
särskilda boenden för äldre under covid-19. 
 

• Provtagning inför utskrivning 
På grund av rådande höga tryck på vårdplatser och provtagningsorganisationen är 
det i många fall inte möjligt för utskrivningsklara patienter att ligga kvar på 
sjukhus i väntan på provsvar. Regionen har dock alltid skyldighet att ta prov och ge 
information till kommunerna. Gällande riktlinje hittar du här. 
 

• Samsyn runt riktlinjer mellan kommunerna 
Det är önskvärt att kommunerna har enhetliga riktlinjer kring covid-19 när det är 
möjligt, för att skapa tydlighet mot länets medborgare. 
 

• Fler viktiga frågor som är aktuella i gruppen 
- Översyn av rutiner och riktlinjer som berör samverkan pågår. 
- Riktlinjer för distribuering, hantering av och behandling med syrgas i  

kommunal verksamhet arbetas just nu fram. 
- Användning av visir och munskydd vid patientnära vård, ny riktlinje  

hittar du här. 
- Säkerställa tillgång på skyddsutrustning. 
 
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skarpta-rad-for-att-bromsa-covid-19-i-orebro-lan/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Handlaggning-coronafall/Rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Handlaggning-coronafall/Rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-info-till-vardgivare/Handlaggning-coronafall/Screening-vid-flytt-till-Screening-vid-flytt-till-sarskilt-boende-for-aldrekorttidsboende/
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygienisk%20riktlinje%20Anv%c3%a4ndning%20visir%20eller%20munskydd%20vid%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg%20.658555.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/V%c3%a5rdhygienisk%20riktlinje%20Anv%c3%a4ndning%20visir%20eller%20munskydd%20vid%20v%c3%a5rd%20och%20omsorg%20.658555.pdf

