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Lägesanalys med anledning av Covid-19
- vecka 16 -



Allmänt om lägesanalys

Baseras på en samlad bedömning av data och information från:

- Veckoenkät 

- Krisledningen

- Verksamheter, ex genom funktionsbrevlådor

- Experter och specialfunktioner 

- Omvärldsbevakning

Bedömningarna förfinas succesivt vecka för vecka



Kort om enkätundersökningen
• Enkäten vecka 16
• 170 respondenter

• 54 utförare

• 4 verksamhetsområden (IFO, LSS, ÄO, Socialpsykiatri)

• Svarsfrekvens >95% (Tack!)

• Nästa enkät 
• Tisdagen den 21 april.

• Svarstid 07:00-22:00

• Inga ändringar i enkäten

• Vi är medvetna om att alla frågor inte matchar alla verksamheter på ett perfekt sätt och vi har 
verkligen uppskattat att ni ändå försöker svara så gott ni kan.



Nulägesbild - övergripande
• Smittläget regionalt accelererar inte utan ökningstakten är konstant.

• Testkapaciteten utökad regionalt

• Relativt stabilt i verksamheterna mellan vecka 15 och 16 utifrån enkätsvar.

• Arbetsmiljöfrågan ansträngd utifrån bemanning och skyddsutrustning.

• Hög orosnivå 

• Viktigt med utbildning till samtliga chefer och medarbetare gällande basala hygienrutiner, 

smittspridning angående Covid 19. Utbildningsmaterial finns hos Socialstyrelsen och på 

utförarwebben.



Nuläge ÄO
• 57 verifierat smittade brukare (enkät)

• Covid 19-smitta förekommer i 19 verksamheter (enkät)

• Det finns en osäkerhet i en del verksamheter angående tillgång till 

skyddsutrustning

• Bemanning korttidsplatser behöver lösas

• Bemanningsläget är ansträngt

• Extravikarier på väg in, utbildning pågår



Nuläge LSS, Socialpsykiatri

• Förekommer 3 verifierat smittade brukare (enkät)

• Covid 19-smitta förekommer inom 3 verksamheter (enkät)

• Ambitionen att hålla dagliga verksamheter öppna så långt som möjligt



Nuläge – IFO 

• Två smittade rapporterat från verksamheten (enkät)

• Ingen markant ökning av orosanmälningar

• Bemanningssituationen stabil överlag

• Relativt stor ökning av personer som söker stöd för våld i nära relationer på utförarsidan

• Risk för smittspridning i socialt utsatta områden och grupper

• Signaler att behandlingshem och vårdgivare minskat sin benägenhet att ta emot 

personer för behandling gällande missbruksproblematik   



Påverkansfaktorer - resultat
• Baserat på de nya enkätfrågorna

• Ex. 15 % har i mycket liten utsträckning brist på skyddsutrustning



Informationsvägar

• Utförarwebben

• Linköping kommuns utförarwebb https://www.linkoping.se/utforarwebben uppdateras 

kontinuerligt. Där finns information bl.a. om det nystartade krisbemanningscentret, 

rutiner och beställningsformulär av skyddsmaterial vid covid-19 diagnos.

• Funktionsbrevlådan

• Vid frågor från utförare till social- och omsorgsförvaltningen hänvisas även 

fortsättningsvis till funktionsbrevlådan för Covid19: sofcovid19@linkoping.se

https://www.linkoping.se/utforarwebben
mailto:sofcovid19@linkoping.se?Subject=Ärende till Linköpings kommun


Åtgärder för minskad smittspridning

• Beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet i servicehus, trygghets- och 

vårdboenden 18/3. 

• Besöksstopp på våra äldreboenden 20/3

• Allmänt besöksförbud beslutat av regeringen 30/3

• Besöksstopp i vissa verksamheter för äldre inom LSS



Nuläge skyddsmaterial

• Tillgången till skyddsmaterial är begränsad

• Samtliga utförare ansvarar för att beställa skyddsmaterial

• Vid brist av skyddsmaterial mejlas behovet som tidigare till 

funktionsbrevlådan

• Rutinerna finns på utförarwebben



Bemanning och frånvaro

• Vecka 14: 18%

• Vecka 15: 17% 

• Vecka 16: 15%



Åtgärder för att säkra bemanningen 

• Centralt rekryteringscenter

• AVA-anställningar

• Studenter erbjuds anställning

• Stort engagemang internt för att stötta upp äldreomsorgen

• Strävar efter överkapacitet



Övriga åtgärder

• Tillsyn på annat sätt

• Utökar korttidsplatser

• Utökar myndighetsutövning för ökad tillgänglighet

• Förändrat uppdrag Anhörigcenter

• Sociala aktiviteter för äldre



Krisledningen jobbar just nu med

• Hantering kring personlig assistans

• Habiliteringsersättning och stimulansersättning

• Ersättning till daglig verksamhet

• Förenklad administration hemtjänst


