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Goda exempel 
“De ställde om till med digital daglig verksamhet”

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/de-stallde-om-till-digital-daglig-verksamhet/ 
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Innehåll

• Nuläge
• Aktuella beslut, rutiner och utredningar
• Vaccination
• Socialstyrelsens rekommendationer
• Trendanalys framåt
• Medskick



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 bedömning av nuläge v.9

Grad av problem att bemanna nulägeGrad av brist på skyddsutrustning 

79,8 % svarsfrekvens



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

● Fortsatt risk för smittspridning i verksamheterna även om det går att urskönja 
effekt av vaccinering av brukare.

● 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

● Vi utreder ersättning till hemtjänstutförare och beslut kommer inom kort. 



Vaccination mot covid-19
Brukare inom äldreomsorgen (hemtjänst, hemsjukvård)

● Ordinärt boende - mobilt team, VC och HSV

● Särskilt boende - kommunens ssk

Brukare med beslut inom LSS

● Ordinärt boende - VC

● Gruppbostad/servicebostad - kommunens ssk



Vaccination mot covid-19
Personal inom Fas1 och Fas2

● Nära vård och omsorg
● Bokning enligt information (verksamhetschef)
● Vfu-studenter
● Semestervikarier (information kommer)

Information

● Informationsmaterial och länkar till Region Östergötland samt 
Folkhälsomyndigheten finns på utförarwebben 



Uppdaterad struktur på hemsidan



Folkhälsomyndighetens rekommendationer
● Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla – boende, besökare och 

personal – fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade.

● Stanna hemma vid symptom, även milda!

● Håll avstånd & håll en god handhygien

● Vaccinet skyddar mot sjukdom - inte smitta!

● Linköpings kommun följer Region Östergötlands rekommendationer. 

● I det fallet är det inga lättnader vad gäller besöksrestriktionerna som fanns tidigare.

Region Östergötlands rekommendationer



● Verksamheternas uppfattning om påverkan på lång sikt gällande skyddsutrustning, bemanning och oro visar 
på likartad rapportering under senare tid. 

● En tredje våg av smitta är troligen på väg i Östergötland men smittläget för äldre inom särskilt boende 
kommer vara fortsatt låg.

● Pollensäsongen kan ge svårigheter i bedömning av symptom för om personal ska stanna hemma för egna 
symptom/vara hemma med barn med symptom.

● Risk för personalbortfall kopplat till smitta samtidigt som personalbortfall kopplat till 
vaccinationsbiverkningar.

● Fortsatt fokus på logistik och kommunikation kopplat till aktuell tillgång till vaccin. Enligt Sveriges 
vaccinsamordnare kommer leveranserna av vaccin öka successivt under våren, detta kan påverka tempot 
för kommande faser. 

● Fokus på mutationer och konsekvenser av att viruset muterar.

V.11 och framåt – trendanalys allmän nivå 



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!

● Tillsammans minskar vi smittspridningen!



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 18 mars


