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Aktuellt läge

• Inga aktuella utbrott på säbo.

• Få pågående smittutredningar; enstaka positiv personal som 
smittspåras.

• Möte varje vecka med MAS och kommunala chefer övergått till 
varannan vecka

• Många frågor rörande önskan om avveckling av skyddsutrustning. 
Dialog med FoHM angående rekommendationer pågår.



Ny rekommendation screeningprovtagning

• Screeningprovtagning av personal kan upphöra om tillräckligt många 
av både personal och vårdtagare är vaccinerade. En tumregel är att 
minst 70% ska vara vaccinerade.  

• Beredskap ska finnas att utan dröjsmål återuppta 
screeningprovtagning i händelse av ökad samhällssmitta eller utbrott.

• Alla verksamheter rekommenderas ha en rutin för snabbt 
genomförande av antigentestning och/eller PCR-testning i stor skala i 
händelse av utbrott.



Oförändrad rekommendation gällande

• Provtagning av personal efter exposition för covid-19 kvarstår och följer rutinen Rutin för anställda och 

studenter efter exponering eller misstänkt exponering för covid-19 som finns på Vårdhygiens hemsida.

• Provtagning av vårdtagare efter exposition för covid-19 ska alltid handläggas i samråd med Vårdhygien.

• Provtagning för SARS-CoV-2 hos person med symtom ska ske utan dröjsmål oavsett vaccinationsstatus.



Kontinuerligt munskydd inom kommunal vård och 
omsorg (datum för eventuellt upphörande av rekommendationen inte bestämt)

• Användning av kontinuerligt munskydd för att skydda andra från smitta av covid-19 planeras kunna 

upphöra om tillräckligt många av både personal och vårdtagare är vaccinerade och förekomsten av covid-19 

i samhället sjunker ytterligare. En tumregel är att minst 70% ska vara vaccinerade. Beredskap ska finnas att 

utan dröjsmål i samråd med Vårdhygien återuppta användandet i händelse av ökad samhällssmitta eller 

lokalt i händelse av utbrott på enskild enhet.

• För vårdtagare som är ovaccinerade ska kontinuerligt munskydd fortsatt användas vid nära vård och 

omsorg. 

• Vid vård av vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska skyddsutrustning användas av all 

personal liksom tidigare.



Andningsskydd

I Västerbotten infördes andningsskydd innan årsskiftet 
vid vård av person med covid-19 de första 7 
sjukdomsdagarna. 

Arbetsmiljöverket kom i maj 2021 med rekommendation 
om andningsskydd på personal om misstänkt eller 
konstaterad covid-19 vid arbete i personens hem. Man 
anger från Arbetsmiljöverket ingenting om tidsperiod för 
det eller när i sjukdomsförloppet det gäller.  

Handläggningsdokument om covid-19 för säbo och för 
hemtjänst har uppdaterats med förtydligande om att 
detta även gäller vid misstänkt covid-19. Inga andra 
förändringar har vi bedömt nödvändiga.



Enkät

• Kommunal vård- och omsorgspersonal har svarat på en enkät 
angående upplevelsen av att arbeta med skyddsutrustning. Ungefär 
2800 deltog och resultaten håller på att sammanställas.

• Syftet är att vi ska lära oss mer om hur det går praktiskt att arbeta 
med extra skyddsutrustning för att kunna fatta bra beslut även 
framöver.



Framtiden

• Nära framtid – anpassa och se över rekommendationer för personlig 
skyddsutrustning.

• Fortsätta det nära samarbetet med den kommunala vården och 
omsorgen. Möten med MAS, hygienronder på säbo och olika former 
av utbildningsinsatser.


