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Dagens information

• Aktuell lägesbild

• Vad jobbar vi med just nu?



Aktuellt

• Pandemi- allmän smittspridning

• Förväntat ökat tryck i Östergötland

• Regionen ökar platserna

• Vi har smittade i flera verksamheter och personer som har symptom

• Signaler om brist på personal i flera verksamheter



Vad jobbar vi med just nu?

• Anhörigcentrum

• Minskning av känslan av socialisolering

• Utökning av platser- äldreomsorg

• Insatser som kan utföras på annat sätt (tillsyn, städ, tvätt och inköp)

• Skyddsutrustning (Länsstyrelsen och Linköpings kommun)

• Rekryteringspool



Digital tillsyn – insats under Corona-pandemin

• Under pågående pandemiutbrott genomförs insatsen tillsyn digitalt nattetid och genom 

telefonservice dagtid istället för genom fysiska tillsynsbesök.

oGäller sex (6) månader under pågående pandemi.

• Effektmål:

oMinska smittspridning genom färre fysiska besök, minskat resande.

oFrigöra personalresurser inom hemtjänst för att dessa ska finnas tillgängliga för mer kvalitativa 

omvårdnadsinsatser samt täcka upp för ett ökat omvårdnadsbehov hos brukare och personalfrånvaro 

hos personal som följer av den rådande pandemin.

oBibehålla tryggheten och integriteten för de äldre och möjliggöra fortsatt tillsyn även om 

personalresurser behöver omfördelas.

• Skriftlig information skickas ut i eftermiddag

• Skype-möte med möjlighet att ställa frågor, fredag 3/4 klockan 10:00-10:30 



Etablering av krisbemanningscenter

• Linköpings Kommun etablerar denna vecka ett krisbemanningscenter. Krisbemanningscentret finns 
tillgängligt för alla utförare av vård och omsorg i Linköpings Kommun. 

• Uppdraget för krisbemanningscenter är att bygga upp en kompetensbank med möjliga timvikarier 
samt ge dom en introduktion/snabbspår mot vård och omsorg. Timvikarierna registreras som biträden 
dvs nivån under vårdbiträden. Ett urval av dessa biträden anställs av Linköpings Kommun under tre 
dagar och får en introduktion. 

• Linköpings kommun kommer därmed att säkerställa en timbank av introduktionsutbildade biträden 
till alla utförare. Anställning sker dock hos respektive arbetsgivare. Denna tjänst är helt frivillig att 
använda som utförare. Den kostar inget men när en timvikarie bokas ut så anställs den av respektive 
utförare.

• I första hand gäller närhetsprincipen för all bemanning, det vill säga att alla utförare så långt som 
möjligt bemannar sina egna verksamheter. Stödet från krisbemanningscenter ska kontaktas när 
respektive utförare själv inte längre kan bemanna sina verksamheter med egen anställd personal, 
egna timvikarier, beordrad övertid, indragen semester och så vidare.
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Snabbspår / introduktionsutbildning
För att säkerställa att den personal som tas in extra till sektorn ska få en introduktion och därmed få 

tillräcklig kunskap för att kunna gå in och avlasta vid akut personalbrist hos utförare i Linköping tas ett 

snabbspår bestående av bland annat;

Smittskydd, Bemötande, Basala hygienrutiner, Hantering av skyddsutrustning, Psykosociala 

aspekter/stresshantering

Utbildningen består av

• Del 1 Utbildning på distans

• Del 2 Lärarledd utbildning som leds av utförare av vuxenutbildning, kan ske delvis via Skype.

Vi använder framtaget material av SKR och redan utvecklade moduler i Evikomp samt vårdlärarnas 

material och kunskap. Utbildningarna kommer att följas upp av en individuell nätbaserad 

kunskapskontroll. MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) kommer att godkänna och kvalitetssäkra 

utbildningarna. Som utbildningsportal ska Evikomps lärplattform användas.

• Den arbetsplatsförlagd introduktionen ansvarar respektive arbetsgivare för.
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Hur det går till praktiskt

Beställning

Av respektive utsedd utförare ska beställning läggas i systemet vikariebanken. Hur beställning läggs får 

varje beställare information om via mail när anmälan sker.

Anmälan av er verksamhet görs via en länk som nås från hemsidan;

När din verksamhet är registrerad fungerar det enligt följande:

1. Ni loggar in i vikariebanken och lägger en beställning på det arbetspass som önskas.

2. Krisbemanningscenter bokar ut lämplig timvikarie

3. Krisbemanningscenter informerar vikarie om arbetsplats och arbetstid

4. Mottagande utförare tar emot timvikarie upprättar anställning och genomför arbetsplatsintroduktionen.

5. Mottagande utförare betalar ut erfoderlig lön och ersättningar.
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https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/information-med-anledning-av-coronaviruset/stod-i-bemanning/


Fråga för bedömning

Vi i kommunen har ett lägsta löneläge på 19 600 kr för motsvarande tjänst. 

Vårt förslag är att vi kommer överens om denna/liknande lönesättning för dessa biträden för att vi 

inte ska hamna i konkurrenssituationer.

Kan vi göra det ställningstagandet?


