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om covid-19  
VECKANS VIKTIGA 

Vecka  9 

Från gruppen  
Förstärkt samverkan kring länets 

äldre och funktionshindrade 
med omfattande behov. 

 

 
 

 
Smittspridningen i samhället ökar, men de kommunala verksamheterna 
rapporterar om ett lugnt och stabilt läge med ytterst få smittade. Här 
kommer veckans viktiga: 
 

• Nya rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre  
– information från Smittskydd & Vårdhygien om vad som gäller 
Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för 
äldre från covid-19. Samtidigt kan det främja hälsa och välbefinnande att 
träffa sina närstående. Eftersom allt fler inom äldreomsorgen nu är 
vaccinerade mot covid-19 har Folkhälso-myndigheten publicerat nya 
rekommendationer vid besök i särskilt boende för äldre. 
 
Eftersom vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom bedömer 
Folkhälsomyndigheten att vaccinerade personer kan ta emot besök i den 
egna lägenheten eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder.  
 
Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan 
sprida smittan vidare. Därför behöver många åtgärder kvarstå så att 
ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.  
 
Mer information på Smittskydds webbsida: 
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-
kunskapsstod/smittskydd/i-focus-nu/covid-19/handlaggning-av-covid-19  
 

• Ny smittspårningsrutin 
– information från Smittskydd & Vårdhygien 
Nu gäller att smittspårning av nära kontakter ska sträcka sig 48 timmar bakåt 
från det att indexfallet fick symtom och inte 24 som det var tidigare. 
 
Observera att för vaccinerade personer (som inte haft covid-19 sista 6 
månaderna) gäller samma smittspårningsrutin och samma förhållningsregler 
som för ovaccinerade. Detta innebär till exempel att en vaccinerad person 
som är hushållskontakt till ett bekräftat fall ska följa samma förhållningsregler 
för hushållskontakter som om hen varit ovaccinerad. 
 
Mer information på Smittskydds webbsida: 
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-
kunskapsstod/smittskydd/i-focus-nu/covid-19/smittsparningscreening-vid-
covid-19  
 

• ALLA länets SÄBO fria från covid-19 just nu!  
Kommunerna har arbetat fantastiskt bra med att vaccinera de äldre och nu 
ser vi en effekt av detta i form av smittfria boenden. Bra jobbat! 
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