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Nuläge kommunal vård och omsorg 11 juni
• Statistiken skiljer sig lite från dag till dag, en 

liten uppgång av antalet smittade de 

senaste dagarna. 

• Den långsiktiga tendensen är dock att 

antalet verifierade fall med covid-19 håller 

en jämn nivå.

• Vi måste dock vara redo för bakslag och 

snabba på att reagera på avvikelser i 

trenden.

0

10

20

30

40

50

60

Antal brukare med verifierad covid-19

Smittade



Nulägesbild vecka 24 – övergripande 

• För närvarande (11 juni) har vi 8 verifierade covid-19 smittade, 65 tillfrisknade och 25 

avlidna. 

• Fortsättningsvis stabilt avseende skattad påverkansgrad i verksamheterna mellan vecka 23 

och 24 utifrån enkätsvar. 

• Oro kring tillgång till skyddsutrustning påtalas fortfarande i fritextsvar inom alla 

verksamhetsområden.



Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 24 



V. 26 och framåt – trendanalys allmän nivå
• Fortsatt begränsad smittspridning i kommunens verksamheter.

• Likartad uppskattad påverkansgrad avseende skyddsutrustning, bemanning och oro som förra 
veckan (enligt enkät). 

• Stort behov av alternativa sätt att träffas - helhetssyn på livskvalitet.

• Högt tryck inom utredningsenheterna på barn och unga.

• Risk för ökad smittspridning med unga sommarvikarier med andra livsmönster.

• Folkhälsomyndigheten uppger att resorna i sommar kan innebära att det finns en risk för ökad 
smittspridning. MSB ser en svag tendens till att oron minskar och att människor tar mindre 
allvarligt på situationen. Viktigt att beakta. 

• Ny säsong och nytt mindset på gång: Uthållighetsaspekten måste betonas kraftigt! 



Lagersaldo jämfört med måltal (covid-19 behov enligt 
långtidsscenario) - 9/6 kl 09.00

Produkt Måltal (län) LK Saldo Länssaldo

Skyddshandskar 330 000 280 100 11 150

Skyddsförkläde 165 000 59 324 80 470

Munskydd (IIR/FP2/FP3) 165 000 114 999 213 295

Visir 22 000 83 903 70 172

Handsprit 9 000 liter 22 606 liter 20 713 liter

Ytdesinfektion 5 500 liter 15 936 liter 12 885 liter



Aktuella beslut, nya rutiner och utredningar

• Rutin för inflyttning i boenden

• Förlängning av tillfälliga begränsningar i 

verksamheter inom äldreomsorgen

• Förtydligande kring tillämpning av riktlinje 

för växelvård

• Biståndsbeslut korttidsboende för brukare 

med covid-19 – vägledning till 

biståndsbedömarna

• Alternativa lösningar för jourhem

• Säkra möten för närstående på 

äldreboenden

Beslut Under utredning



Aktuellt

• Sommarhälsning till utförare från social- och omsorgsdirektör skickad via mejl

• Krisstab/ledning fortsätter under hela sommaren och i höst

• Enkäten kommer fortsatt att skickas ut under sommaren

• Provtagning 

• Ta betalt för skyddsmaterial från 1 maj

• Besöksförbudet gäller fortfarande, hjälp till att informera om detta.

• Förbereder oss för hösten.





Frågor?


