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NYHETER FRÅN SIU OCH FRÅN MYNDIGHETERNA I UPPSALA 
18 maj möte med en forskare i Uppsala Universitet om trafik i Uppsala 

19 Möte med Lokal överens representations grupp 

24 maj är det fastemånad slut och det blir EID- högtid för muslimer så vi på SIU styrelse 

gratulerar alla som firar Eid och önska EID MUBARAK 

………………………………………………………………………………………………… 

Riktlinjer om att vara fri från smitta 
Folkhälsomyndigheten har kommit med vägledning för hur personer som infekterats av covid-

19 kan bedömas vara fria från smittan. En person som konstateras har drabbats av covid-19 

och håller sig isolerad i hemmet kan bedömas vara smittfri efter minst två dygn utan feber och 

allmän förbättring –efter att det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Misstänkt eller 

konstaterat smittade personer i vård och omsorg rekommenderas också, förutom de ovan 

nämnda kriterierna, att provtas för att klargöra om de är smittfria. 

Personer utan symtom bör enligt myndigheten generellt inte provtas. Ifall sådana personer 

ändå provtas kan de bedömas vara fria från smittan sju dygn efter positivt prov. Inom 

särskilda boenden för äldre och korttidsvård och miljöer där personer som tillhör riskgrupper 

vistas är kriterierna för smittfrihet minst två dagars feberfrihet och stabil förbättring när det 

gått 14 dagar efter insjuknandet 

 

LOKALA NYHETER 

Icke-godkända munskydd användes på Akademiska 
Ett munskydd som inte är godkänt att användas inom svensk sjukvård har använts på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Personal på Akademiska har även uppgett att en av andningsmaskerna som använts, inte 

sluter tätt. 

"Vi har fördelat ut andra andningsmasker", säger Tomas Näslund, tillförordnad inköpschef 

hos Region Uppsala. 

Källa: P4 Uppland 

………………………………………………………………………………………………… 

Alla niondeklassare som sökt sommarjobb blir erbjudna jobb 
Det står nu klart att alla nior som sökt jobb via Uppsala kommun blir erbjudna ett jobb. 

Kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans sett till att ungdomarna kan erbjudas ett 

första jobb där de bidrar till att ta ansvar för sin kommun, får en meningsfull sysselsättning 

och ett riktigt jobb. 

I år var det 1 400 ungdomar i årskurs 9 som sökte sommarjobb. Vid ansökningstidens slut 

stod det dock klart att den rådande coronapandemin skulle försvåra möjligheten att hitta 

arbetsplatser till alla som sökt jobb. 

Under normala omständigheter erbjuds ungdomar arbete inom till exempel äldreomsorgen, 

något som inte varit möjligt i år. Den rådande situationen har lett till att andra typer av arbeten 

har försvunnit då stora arrangemang har ställts in. Ett exempel är O-ringen som var planerad 

att äga rum i Uppsala denna sommar. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………………… 
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RIKSNYHETER 

 

Skenande kreditförluster hotar banker 
Om coronakrisen blir utdragen kan de  svenska bankerna förlora uppemot 500  miljarder 

kronor i kreditförluster.    
  -Frågan är hur utdraget blir ett  sådant här förlopp och hur djupt blir  det? Fler konkurser 

leder till ökade kreditförluster. Osäkerheten är stor,  kommenterar riksbankschef Stefan 

Ingves bankens nya stabilitetsrapport.  Riksbanken har räknat på två scenarier. I det värsta 

scenariet faller BNP  med 10 proc i år och kreditförlusterna hamnar på 476 miljarder kronor. I 

den lindrigare sjunker BNP med 7 proc och kreditförlusterna blir 200 miljarder. 

Källa: SVT text tv 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tegnell: Tiden med smitta i kluster har redan passerat 
 Statsepidemiolog Anders Tegnell vänder sig emot tidigare statsepidemiologen Annika Lindes 

uttalanden om att den svenska strategin borde fokusera på att stoppa lokala utbrott av covid-

19. 

Till Expressen säger han att det inte finns några tecken på att smittan sprids i så kallade 

kluster längre. Han menar att Sverige i stället har samhällsspridning och att klustersmitta 

syntes i början av utbrottet. 

– Vi ser inte kluster i något av de länder som har en omfattande spridning längre, säger 

Tegnell. 

Om klustersmitta ändå skulle förekomma i regioner där fallen inte är särskilt många så finns 

redan beredskapen att hantera sådana utbrott, menar Tegnell. 

Källa: Omni 

………………………………………………………………………………………………… 

Handsprit byttes ut mot vatten på äldreboende 
Personal på ett äldreboende i Haninge upptäckte att någon hade bytt ut deras handsprit mot 

vatten. Händelsen som inträffade i april är polisanmäld. 

– Vi ser extremt allvarligt på det här, säger Torbjörn Carlbom, kommunikationschef på 

Frösunda omsorg som driver boendet, till Sveriges Radio P4. 

Det var i slutet av april som personal på äldreboendet upptäckte att handspriten i två 

pumpflaskor hade bytts ut mot vatten. Personalen blev misstänksam när innehållet i flaskorna 

inte luktade alkohol, uppger P4. 

Frösunda omsorg vet inte vem som ligger bakom händelsen 

– Det kan vi bara spekulera om. Vi har besöksförbud, så man får anta att det har skett internt, 

helt enkelt. Men vi vet inte, säger Torbjörn Carlbom till radiokanalen som inte utesluter att det 

är någon som arbetar på boendet som har bytt ut handspriten. 

Händelsen är polisanmäld. Den är även anmäld till Arbetsmiljöverket och Ivo, Inspektionen 

för vård och omsorg. 

Källa:D.N 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7476848

