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om covid-19  
VECKANS VIKTIGA 

Vecka  7 

Från gruppen  
Förstärkt samverkan kring länets 

äldre och funktionshindrade 
med omfattande behov. 

 

 
 

 
Här kommer årets första veckas viktiga från arbetsgruppen förstärkt 
samverkan med ett meddelande från Smittskydd & Vårdhygien.  
 
Därför gäller fortsättningsvis samma rutiner oavsett vaccinationsstatus  
Vaccinering av vårdtagare på länets äldreboenden är nu i stort sett avklarad. De allra flesta 
vårdtagare har fått två vaccindoser.  
 
Utbrott bland vaccinerade 
Vi har den senaste veckan trots detta fått information om ett utbrott av covid-19 på ett 
äldreboende. Sammanfattningsvis har hittills tre vårdtagare, som fått två doser vaccin, 
insjuknat med svåra symtom. Ytterligare tre färdigvaccinerade vårdtagare har PCR-testats 
positiva i samband med screening. Hittills har dessa tre inte utvecklat symtom. Två 
vårdtagare, som endast hunnit få en vaccinationsdos, är också positiva i PCR-test men är 
hittills utan symtom. Flera i personalgruppen har också insjuknat. Ingen personal var 
vaccinerad, förutom en som fick covid-symtom cirka en vecka efter första vaccindosen. 
 
Olika skyddseffekt av vacciner 
Äldre personer har generellt sämre skyddseffekt av vacciner, tex influensavaccin, och det 
förväntas gälla även för vaccin mot covid-19. De flesta äldre som är vaccinerade kommer 
förhoppningsvis inte att drabbas av svår sjukdom, men kan ha lindriga symtom och även vara 
asymtomatiska bärare.  
 
Vaccination av personal som vårdar äldre och sjuka personer är ytterst viktig, eftersom 
personalen har ett bättre immunsvar och därför svarar bättre på vaccinet. Detta kan förhindra 
smittspridning till de sköra vårdtagarna. 
 
Hög misstänksamhet vid symtom, stanna hemma och följ rutiner 
Det är viktigt att även fortsättningsvis ha en hög misstänksamhet avseende covid-symtom hos 
äldre, även om de är vaccinerade, och att vara frikostig med provtagning för covid-19.  
 
Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade mot covid-19 ska vid nytillkomna 
symtom, precis som tidigare, stanna hemma och ta prov för covid-19. Personal som haft 
covid-19-infektion det senaste halvåret räknas som immuna och behöver inte ta nytt covid-19-
prov, men ska stanna hemma tills symtomförbättring skett (för att inte sprida andra virus på 
jobbet). 
 
Samma rutiner som tidigare gäller också angående användning av skyddsutrustning, att 
om möjligt hålla avstånd samt att alltid följa de basala hygienrutinerna. 
 

 


