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Nuläge kommunal vård och omsorg 26 november

• Antalet brukar med verifierad covid-
19 har snabbt ökat mellan veckorna 
43 och 48.

• Statistiken skiljer sig från dag till 
dag. 



Nuläge inom kommunal vård och omsorg
• Ökad smittspridning.
• Ökad oro kopplat till bemanning, dock inte bara Covid-19 relaterad. Det är svårt att 

kunna rekrytera kunnig personal. 
• Enkätfråga avseende bemanning jul/nyår. 86,6 procent bedömer att de kan lösa 

situationen.
• Fortsatt ökad oro och trötthet bland både personal och brukare. 
• Obefogad oro för brist på skyddsutrustning, både nu och på sikt.



Verksamheternas bedömningar av nuläge v 48



Aktuella beslut, nya rutiner och utredningar
Beslut
• 2020-11-19 Tillämpning av source control. 

Munskydd eller visir i all ansiktsnära vård 
för särskilt boende, ordinärt boende och 
dagverksamhet för äldre. 

• 2020-11-19 Beslut om att kommunen 
avråder från besök på vissa kommunala 
enheter.

• 2020-11-26 Beslut om utökad 
grundbemanning inom äldreomsorg.



Krisbemanningscenter - rutin
Beställning och registrering

För att kunna nyttja krisbemanningcenter behöver verksamheten registreras först innan beställning kan göras. 

Registrering

Här registrerar du din verksamhet för att kunna nyttja krisbemanningscenter

Beställning 

När din verksamhet är registrerad fungerar det enligt följande:



Timvikarie:

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.

Utökad grundbemanning: 

1. Ni loggar in i vikariebanken och väljer beställning av biträde/utökad grundbemanning.
2. Anger arbetsperioden.
3. Krisbemanningscenter informerar biträdet om arbetsplats och arbetstid
4. Mottagande utförare tar emot biträde och upprättar anställning och genomför arbetsplatsintroduktionen.
5. Utförarna ersätts för den tid som biträdet arbetat, utöver beräknad grundbemanning, dvs när det anställda biträdet inte 

har ersatt ordinarie personal. Ersättningen utgår från en månadslön om 20 000 kronor beräknat på en 
heltidsanställning.Alla utförare uppmanas att anställa på allmän visstidsanställning (AVA) med månadslön för att säkra 
en kontinuitet och trygghet.



Trendanalys framåt
• Effekter av source control väntas.

• Verksamheter och samhälle behöver ställa in sig på att restriktioner/smittläge går upp och ner 
över tid, hela 2021.

• Vi behöver förbereda oss på vaccination i våra verksamheter. Dialog med Region Östergötland.

• God tillgång till samtlig skyddsutrustning framåt. 



Medskick

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

• Följsamhet gällande Source control.

• Viktigt att tänka på digitala lösningar. 

• Tänk på att ni har ansvar för att sprida informationen ut till era medarbetare. 



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!

mailto:sofcovid19skyddsmaterial@linkoping.se
mailto:sofcovid19@linkoping.se
https://www.linkoping.se/utforarwebben/


Frågor?



Tack för idag!

Nästa möte sker 10 december.
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