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Nuläge kommunal vård och omsorg 7 januari

• Antalet brukare med verifierad 

covid-19 har ökat mellan veckorna 

43 och 52. De senaste veckorna 

ser trenden bättre ut. Fler 

tillfrisknar och färre smittas.

• Statistiken skiljer sig från dag till 

dag. 

• Se utvecklingen under senaste året 

i diagrammet.



Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 1
Grad av problem att bemanna - nuläge Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge

Grad av påverkan på grund av oro - nuläge

<



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

• Fortsatt stor risk för smittspridning i verksamheterna.

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

• Vaccinationsarbetet har hög prioritet och fortsätter enligt plan.

• Fortsatt oro och trötthet bland både personal och brukare. 



Aktuella beslut, nya rutiner och utredningar

Beslut

• 2021-01-05 Förlängning av beslut om 
begränsning inom daglig verksamhet från 
21-01-11 till och med 21-01-24.

• 2020-12-30 Beslut om APL/praktik för 
minderåriga. Det är nu upp till varje 
verksamhet att bedöma om APL för 
minderåriga är lämpligt. Innan beslut ska 
särskild riskbedömning alltid genomföras.

• 2020-12-23 Beslut om utökad source 

control med munskydd för besökare 

som extra försiktighetsåtgärd inom 

vård och omsorg.

• 2020-12-18 Beslut om extra ersättning 

till utförare i samband med 

begränsning inom daglig verksamhet.



Vaccinering mot covid-19

• Vaccination på särskilt boende (ÄO) går enligt plan.

• Nästa steg är ordinärt boende (hemsjukvård och hemtjänst).

• Inventering pågår ute i verksamheterna. Vi utreder vilket stöd som behövs för att hjälpa 
brukare att ta sig till vaccinationscentral eller VC.

• Utifrån uppgifterna som kommer in görs en plan av RÖ.

• Information om tidsbokning för hemtjänsttagare ska skickas ut. Hemtjänstpersonal kan 
behöva hjälpa till med tidsbokning.

• Vaccinering av de som inte kan ta sig till VC.

• SSK- Viktigt att gå utbildningen och kunna systemet MittVaccin.



Krisbemanningscenter 

Både vikarier och utökad grundbemanning kan beställas via Krisbemanningscentrum. 

Beställning och registrering

För att kunna nyttja krisbemanningcenter behöver verksamheten registreras först innan beställning 

kan göras. 

Nyttjande 

De resurser som finns tillgängliga nyttjas inte i så stor utsträckning. Vad beror det på?

Finns det behov av att beställa vikarier (outbildade) till andra verksamhetsområden, t ex socialpsykiatri, 

boendestöd etc?



Trendanalys framåt

• Effekter av source control och framförallt vaccinering väntas framöver.

• Svårbedömt läge med flera osäkra faktorer; smittspridningseffekt efter jul/nyår, återgång till 

arbete och skola, muterade virus och vaccinationsprocessen.

• Verksamheter och samhälle behöver ställa in sig på att restriktioner/smittläge går upp och  

ner över tid, hela 2021. 

• God tillgång till samtlig skyddsutrustning 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!



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 21 januari.


