
 

www.regionorebrolan.se 
 

 

om covid-19  
VECKANS VIKTIGA 

Vecka  50 

Från gruppen  
Förstärkt samverkan kring länets 

äldre och funktionshindrade 
med omfattande behov. 

 

 
 

 
 
Antalet smittade vårdtagare i kommunernas verksamheter fortsätter att minska 
i länet som helhet. Antalet smittade medarbetare ligger på ungefär samma nivå 
som förra veckan. Smittan i samhället minskar fortsatt och vi ser ingen ökning 
av inlagda patienter på vårdavdelningar eller inom intensivvården. En stor 
eloge till alla medarbetare i verksamheterna i både region och kommuner som 
gör ett fantastiskt och viktigt jobb i en svår tid. 
 

• Vaccin mot covid-19 
Nu har beslut om prioriteringsordning tagits. Dessa tre grupper kommer att 
vaccineras först: 
 
- Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst 
- Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst 
- Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst 
 
I nästa steg kommer äldre personer från och med 70 år, riskgrupper och 
personal inom hälso- och sjukvård att prioriteras. Därefter är det dags för en 
vaccination av hela befolkningen från och med 18 år. Vaccinationen beräknas 
pågå under hela 2021. 
 

• Utbildning basala hygienrutiner från Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om basala hygienrutiner, 
speciellt anpassad för personal inom hemtjänst, LSS och vårdboenden. Här 
hittar du den: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-utbildning-for-basala-
hygienrutiner-i-vard-och-omsorg/  
 

• Fortsatt utgivning av Veckans viktiga  
Om smittspridningen i länet fortsätter att minska och aktuella 
samverkansfrågor likaså, kommer utgivningen av Veckans viktiga att glesas 
ut fortsättningsvis. Utskick av Veckans viktiga kommer göras vid behov att 
uppmärksamma viktiga, gemensamma frågor. 

 
• Nya och uppdaterade riktlinjer denna vecka 

Efter önskemål listas veckans nya och uppdaterade riktlinjer och rutiner: 
- Smittspårning covid-19 bland vårdtagare och personal inom 

kommunal/privat vård och omsorg och LSS 
- Transportavtal för liggande sjuktransport av bekräftad eller misstänkt  

covid-19 patient  
- Syrgasbehandling vid konstaterad Covid-19 hos patienter på särskilt 

boende för äldre (SÄBO) 
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