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Ställningstagande angående besöksförbud
Folkhälsomyndigheten gick 2020-06-30 ut med en vägledning för
antikroppspävisning. Vägledningen är till för att underlätta tillämpningen av
den del av den tidigare strategin som handlar om antikroppspävisning.
Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att
tillhandahålla eller använda antikroppstester för såväl grupper som
individer. Enligt vägledningen är ett positivt igG-antikroppssvar av värde för
påvisande av genomgången infektion och kan tyda på viss eller komplett
immunitet även om varaktigheten för immuniteten i dagsläget inte är känd.
Resultatet kan medföra minskad risk att smittas igen och därmed att föra
smittan vidare i samhället.
Folkhälsomyndigheten ger utifrån nuvarande kunskapsläge följande
rekommendationer om vad ett positivt antikroppssvar innebär på
individnivå.
Ett positivt lgG-antikroppssvar bedöms innebära följande
•
•

Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra
smittan vidare till andra i samhället
Möjlighet att umgås med andra personer inklusive de som tillhör
någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följer de generella
rekommendationerna avseende smittskyddsätgärder

Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och
utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med
personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå frän större
sociala sammanhang kvarstår.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller såväl personer under
som över 70 är, personer som tillhör en riskgrupp samt de personer som
inte tillhör en riskgrupp.
Nora kommun beslutade 2020-03-19 att införa besöksförbud på särskilt
boende för äldre.
Regeringen fastslog 2020-03-30 (SFS 2020: 163) ett nationellt
besöksförbud på särskilda boenden för äldre för att förhindra spridningen
av covid-19. 2020-06-11 beslutade regeringen att förlänga besöksförbudet
till och med 2020-08-31 (SFS 2020:506).
Ställningstagande och bedömning
Nora kommuns ställningstagande utifrån de nya rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten är att besöksförbudet på de särskilda boendena för
äldre kvarstår med hänvisning till regeringens förordning. Bakgrunden till
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