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Information angående Covid‐19 till barn och familjer som har en aktuell
kontakt med Barn‐ och ungdomshabiliteringen (BUH)
NY INFO 17/8:
Stora delar av gruppverksamheten vid BUH startar åter igång fr o m 1/9, efter en tids uppehåll pga.
Covid‐19. Vi öppnar då också upp våra bassänger igen.
Grupperna kommer att hållas små och i tillräckligt stora lokaler för att vi ska kunna efterleva
Folkhälsomyndighetens krav. Det är förstås viktigt att alla följer de allmänna hygienråden.
För allmänna frågor om nya coronaviruset, covid‐19, ber vi att få hänvisa till Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se i första hand. I andra hand kan man ringa 113 13, men det numret är
högt belastat just nu.
För generell patientinformation (När ska jag söka vård? Vart ska jag vända mig?) hänvisar vi till regionens
hemsida https://www.regionorebrolan.se/ som innehåller den mest uppdaterade informationen i vår region.
Telefonnumret 1177 har också mycket hög belastning.

Besök till Barn‐ och ungdomshabiliteringen
Planerad verksamhet med mottagningsbesök, och nu åter många grupper samt bassängträning, fortgår som
vanligt. Det är förstås viktigt att alla följer de allmänna hygienråden.
Om barn eller vårdnadshavare är sjuka, även vid lindriga besvär med luftvägsproblem, snuva eller hosta, måste
ni avboka ert besök till oss. Detta gäller alla medföljande anhöriga eller assistenter.
När det gäller barn som bedöms kunna tillhöra en riskgrupp med större besvär vid luftvägsinfektion ‐ svår
muskelsjukdom, stora problem med luftvägar, konstaterade defekter i immunförsvaret eller en svår cp‐skada
med stort hjälpbehov – så finns det i nuläget inga indikationer på att man ska agera annorlunda eller att just de
barnen skulle bli särskilt sjuka av Covid‐19, jämfört med andra luftvägsinfektioner. Ni är välkomna på planerade
besök och behöver inte isolera er.
En vetenskaplig studie från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper
som drabbas av svår infektion. Barn överlag har under pågående pandemi endast blivit lindrigt sjuka. Barn‐ och
ungdomskliniken i Örebro håller samma linje för sina barn med lungsjukdomar.
För de barn som har en kontinuerlig behandling av sina luftvägar är det förstås viktigt att följa sina ordinationer
noga just nu.

Skolgång/förskola
För alla barn gäller att följa skolans aktuella råd och riktlinjer avseende skolgång eller inte. För barn som tillhör
riskgrupper enligt ovan förstår vi att man kan bli orolig av medierapporteringen, men varken vi eller
barnlungläkarna ser just nu någon anledning att göra särskilda riktlinjer eller isolera sig i större utsträckning
pga. smittrisk för Covid‐19.
Vi kan inte utfärda intyg för vård av barn (VAB) om barnet inte har en aktuell infektion, det gäller även
riskgrupper. Vi kan inte heller utfärda VAB‐intyg för att skolan stänger.
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