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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 - senaste månaden endast 
fåtal smittade.

● Se utveckling sedan 1 mars 
2020 i diagrammet. 



68,8 % svarsfrekvens

Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 18



Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 18

Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge Grad av problem att bemanna - nuläge



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

● Stor smittspridning i samhället och “personlig lockdown” råder, smittspridningen har 
stabiliserat sig men är fortfarande på en hög nivå. 

● Öppning av verksamheter såsom daglig verksamhet (LSS) och Aktivitetshuset (ÄO) 
görs utifrån att vaccinet har ett gott skydd. Målgrupperna samt personal är till stor 
del fullt vaccinerade. Nyttan förväntas överväga riskerna särskilt tanke på den 
psykiska hälsan för brukarna. Det finns dock viss oro från personal och anhöriga 
kring öppningarna. 

● Bemanningen är under kontroll just nu, rekrytering inför sommaren pågår. 
Servicevärdar har visat sig vara värdefulla för verksamheterna.



Aktuella beslut och åtgärder

● Detta är sista utförardialogen utifrån krisledning avseende Covid-19

● Inga övriga beslut är fattade. 

● Trots ett besked om personlig lockdown blir det inga förändringar gällande beslut som togs i april 
angående öppnande av fritidsverksamhet, minigym och lunchservering samt lättnader i begränsning 
av daglig verksamhet, därav behöver inget justeras i nuläget.



Vaccinationsläget

● Vaccinering av brukare inom LSS pågår. Många har redan fått både dos 1 och dos 2.

● Personalgrupper som vaccineras är ÄO och LSS. Kan även vara annan personal som arbetar i 
patientnära vårdmoment med fysisk kontakt. Semestervikarier inkluderas.

● Denna vecka vaccineras riskgrupper 40-49 år. 

● Individer (personal i detta fall) under 65 år som fått Astra Zenecas vaccin dos 1 kan välja att få dos 2 
med Pfizer eller Modernas vaccin istället. De kan även välja att få Astrazeneca dos 2 efter 
läkarordination.

● Vaccinering för brukare över 18 år inom socialpsykiatrin (SoL-beslut) planeras att starta v.19-21. 



● Verksamhetens framtidsbedömning avseende skyddsutrustning och bemanning är stabil den 
senaste månaden. Någon ökning gällande oro.

● Fortsatt allmän hög smittspridning, troligen minskad ökning av antal smittade. En fortsatt hög 
belastning på sjukvården. 

● Igångsättningsoron hos verksamheterna har tonats ner något och verksamheterna har börjat 
hitta tillbaka till sina rutiner. 

● Fortsatt fokus på prioriteringar och kommunikation kopplat till olika utmaningar kring vaccin. 
Verksamheterna kommer ha fortsatt fokus på vaccination av semestervikarier. 

● Fortsatt vaccin-otålighet för de verksamheter som inte varit prioriterade för vaccin i fas 1-3. 

● Ett observandum är att vaccinationsgraden hos vissa målgrupper hos utrikesfödda personer 
sett är lägre än genomsnittet. Se mer info hos FHM. 

V.20 och framåt – trendanalys allmän nivå 



Medskick

● Planera för att ha en mer normal verksamhet framåt.

● Planera roliga aktiviteter för brukarna att se fram emot.

● Tänk på psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa (det har varit en lång pandemi).



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 era goda insatser under 
pandemin!

Detta var sista mötet 

Ha en skön vår och sommar!


