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Goda exempel 
“Hon valde att ta vaccinet”

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/hon-valde-att-ta-vaccinet/ 

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/hon-valde-att-ta-vaccinet/
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Nuläge kommunal vård och omsorg 18 februari

● Antalet brukare med 
verifierad covid-19 ökade 
mellan veckorna 43 och 52. 
De senaste veckorna ser 
trenden bättre ut. Allt fler 
tillfrisknar och färre smittas.
 

● Statistiken skiljer sig från dag 
till dag - nu en trend nedåt.

● Se utveckling sedan 1 mars 
2020 i diagrammet. 



Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 7
Grad av brist på 

skyddsutrustning - nuläge
Grad av problem att bemanna - 

nuläge

71 % svarsfrekvens



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

● Fortsatt risk för smittspridning i verksamheterna.

● Bemanningen är under kontroll, men det finns en viss oro.

● Fortsatt oro och trötthet bland både personal och brukare.

● Vaccinationsarbetet har hög prioritet och fortsätter enligt den plan som går.



Aktuella beslut & åtgärder

● Inga beslut denna vecka



Vaccination

● Planering inför fas 2 pågår. För Social- och omsorgsförvaltningen berör det LSS 
(inkl personlig assistans)

● Denna vecka har vaccination inom hemsjukvården påbörjats. 

● Region Östergötland står för transport till och från vaccination för de 
hemtjänsttagare som saknar färdtjänstbeslut och inte kan transportera sig på annat 
sätt till vårdcentral.  

● Runt 400 personer som jobbar vård- och omsorgsnära inom äldreomsorgen och 
hemsjukvården har blivit vaccinerade på SAAB-arena i veckan.
 

● Begränsade volymer med vaccin några veckor framåt.



Medskick

● Det är fortsatt ett ansträngt läge i hela sektorn, men även inom Region Östergötland.
● Viktigt med följsamhet av Folkhälsomyndighetens råd.
● Viktigt med följsamhet gällande source control och att fortsätta att avråda från besök.

● Tänk på att välja digitala lösningar i första hand.
● Tänk på att ni har ansvar för att sprida informationen ut till era medarbetare. 
● Repetera rutinerna!

● Kolla in FAQ på utförarwebben under fliken vaccination covid-19
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/information-med-anledning-av-coronaviruset/ 

● Ni gör ett fantastiskt arbete - håll i och håll ut. 
● Tillsammans minskar vi smittspridningen!

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/information-med-anledning-av-coronaviruset/


Kontaktvägar
• MAS kontaktas på sedvanligt vis.

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

• Kontakt med krisledningen tas via sofcovid19@linkoping.se

• Utvecklingstankar digitala lösningar bjorn.immerstrand@linkoping.se

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

Hör gärna av dig!
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Frågor?



Tack för idag och för era goda insatser!

Nästa möte sker 4 mars


