Svar på frågor om corona – transkribering
Niklas, regionchef öst: Vi vet att det finns en hel del oro bland våra intagna och vi vet att det
finns oroliga anhöriga till våra intagna och det finns även oro bland vår personal. Det viktigaste
för oss är att vi gör allt vi kan tillsammans för att skydda oss själva mot smitta.
Gustav, reporter: Varför tog ni beslut om att stoppa besök?
Niklas: Det handlar helt enkelt om att minska risken att föra in en smitta på våra anstalter häkten.
Vi gör allt för att skydda både de intagna och personalen från smitta. Och det grundläggande
skyddet vi har, det är att minska möjligheterna att smitta kommer in överhuvudtaget på anstalter
och häkten och att ställa in besök är en sådan åtgärd som har varit väldigt viktig för oss.
Gustav: Har klienterna någon möjlighet att hålla kontakt med sina barn och anhöriga?
Niklas: Utöver de åtgärder vi har vidtagit med fri telefoni genom landet, så håller vi också på att
implementera möjligheten att skypea genom surfplattor med anhöriga och framförallt barn.
Kontakten med barnen är central för våra intagna och något som vi försöker göra allt vi kan för
att underlätta. Surfplattor med fria skype samtal till barn är en åtgärd som vi hoppas kunna
implementera i stor skala i anstalter och häkten.
Gustav: hur ser tillgången på skyddsutrustning ut för personalen?
Niklas: Tillgången till skyddsutrustning är god i dagsläget och vi ser till att göra allt vi kan för att
säkerställa att vi har den skyddsutrustning som krävs. Det är självklart för oss att vi ska använda
skyddsutrustning för att skydda vår personal men också för att skydda intagna från smitta.
Gustav: Hur gör ni för att säkra att det inte sker någon smittspridning?
Niklas: Vi tar en rad olika åtgärder, du nämnde själv att vi har ställt in möjligheten att ta emot
besök, vi har ställt in möjligheten att ta emot permissioner. Allt för att förhindra att få in smittan
på våra verksamhetsställen. Medarbetare som känner minsta lilla symtom eller känner sig krasslig
på något sätt, stannar hemma från jobbet. Och när man väl befinner sig i vår verksamhet som
intagen eller medarbetare så uppmanar vi alla att följa samma råd som gäller i övrigt när det gäller
hygien. Så man tvättar händerna väldigt noggrant, håller avstånd till varandra, hålla sig avskild
från andra om man har symtom. Det är samma förutsättningar i en anstalt eller i ett häkte som i
övriga samhället.
Gustav: Vad händer om klienter blir sjuka?
Niklas: Om en klient uppvisar symtom så bedömer vi noggrant vilken typ av symtom klienten
har. Och till vår hjälp har vi vår egen hälsosjukvårdsverksamhet med en anställd
hälsosjukvårdspersonal som hjälper myndigheten och cheferna i de här bedömningarna. Är det så
att man uppvisar symtom som skulle kunna handla om covid-19 så hanterar vi dem som
misstänkt smittade genom att de får hålla sig på sina bostadsrum i så stor utsträckning som

möjligt. De hålls avskilda där tillräckligt länge för att antingen symtomen ska mattas av eller att
det ska bli lättare för oss att bedöma när man egentligen kan gå ut i populationen i övrigt på
anstalten eller häktet.
Gustav: När kan man få besöka sina anhöriga igen?
Niklas: De åtgärder som vi har tagit i Kriminalvården är till för att skydda våra klienter och våra
medarbetare från risken att bli smittade. Och hela myndigheten följer folkhälsomyndighetens
direktiv och deras bedömningar och i nuläget är det svårt att säga när de här åtgärderna kan
upphöra.
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