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Nuläge kommunal vård och omsorg 12 NOV

• Antalet brukar med verifierad covid-

19 har snabbt ökat mellan veckorna 

43 och 46.

• Statistiken skiljer sig från dag till 

dag. 



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

• Ökad oro kopplat till bemanning, dock inte bara Covid-19 relaterad, svårt att kunna rekrytera 

kunnig personal. Provtagning och resultat dröjer, vilket påverkar bemanning

• Fortsatt ökad oro och trötthet bland både personal och brukare. 

• Familjer tackar nej till insats då de inte vill träffa behandlare pga rädsla för Corona

• Oro bland brukare/klienter som har svårt att förstå information och är rädda för att 

verksamheter ska stänga ner.  

• Ökad oro för skyddsutrustning, både nu och på 2 veckor sikt 



Verksamheternas bedömningar av nuläge v 46



Trendanalys framåt

• Fortsatt hög risk för lokala klusterutbrott i verksamheter

• Bemanningsläget är enligt enkät kritiskt utifrån spridd smitta + ”stanna hemma vid minsta 

symptom” + ”hemkarantän” vid smittad anhörig

• Fortsatt ökande oro hos verksamheter, anhöriga och brukare 

• God tillgång till samtlig skyddsutrustning för 14 dagar och framåt. 



Aktuella beslut, nya rutiner och utredningar
Åtgärder

• Enkät skickas till utförare varje vecka

• Centrala bemanningscentrum har åter 

aktiverats. 

• Försörjningsstöd upp till nivå 2 i 

handläggning. 

Beslut

2020-10-29 Stängning/Anpassning av 

kommunala verksamheter pga regionala 

allmänna råd. 

2020-11-02 Krisledning för SOF avråder 

starkt APL/praktik för minderåriga

2020-11-03 Beslut om ny in- och 

utflyttningsrutin har upprättats för att 

underlätta processen. 

2020-11-11 Ändrad inriktning för 

korttidsboende Violen



Aktuellt

• Provtagning och följsamhet av FHMs råd. 

• Viktigt att tänka på digitala lösningar. 

• Just nu är det ett ansträngt läge i hela sektorn, men även inom Region Östergötland. 



Kontaktvägar

• MAS kontaktas på sedvanligt vis

• Skyddsutrustning beställer ni enligt rutin: sofcovid19skyddsmaterial@linkoping.se

• Kontakt med krisledningen tas via sofcovid19@linkoping.se

• Aktuell information finns på utförarwebben: https://www.linkoping.se/utforarwebben/

Hör av er! 
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Frågor?



Tack för idag!


