
Dialogmöte med anledning
av hävt besöksförbud 

2020-09-29



Innehåll för dagens möte

• Nuläge i Linköping, Östergötland och Sverige

• Verksamhetens bedömning av läget

• Hävning av besöksförbudet

• Frågor/Diskussion



Läget i Sverige



Smittoläget i Östergötland

Källa: Region Östergötland



Lägesbild över sjukhusvård i Östergötland



Nuläge kommunal vård och omsorg (28 september)
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Verksamheternas bedömningar av nuläge v 39

73 % svarsfrekvens

Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge

Grad av problem att bemanna - nuläge

Grad av påverkan på grund av oro - nuläge



Verksamheternas framtidsbedömning från v 41

73 % svarsfrekvens

Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge

Grad av problem att bemanna - nuläge

Grad av påverkan på grund av oro - nuläge



Besöksförbudet inom äldreomsorgen hävs

• Riskanalys

• Rutiner som påverkas

• Digitala lösningar 

• Informationsmaterial



Inför och under besöket – information till närstående

Inför besök - rekommendationer

• Ring verksamheten i god tid innan 
besöket och berätta när du tänkt 
komma. 

• Begränsa antalet besökare för att 
kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi 
rekommenderar max 1-2 besökare åt 
gången. 

• Tvätta händerna noga och använd 
handsprit innan du går in. 

• Stanna hemma om du har symtom. 

Under besök - rekommendationer

• Gå raka vägen till lägenheten. 

• Tvätta händerna direkt i lägenheten. 

• Håll avstånd hela tiden. 

• Om du behöver hosta eller nysa, gör 

det i armvecket. Har du 

förkylningssymtom ska du stanna 

hemma! 

• Vistas inte i allmänna utrymmen. 

• Använd telefon eller larm om du vill 

prata med personal, lämna inte 

lägenheten. 

• Gå raka vägen till utgången efter 

besöket. 





Frågor?



Stort tack och bra jobbat!
Håll i och håll ut!



LÄNKAR

• https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-personal-inom-socialtjansten/chefer-
och-huvudman-inom-kommunen/

• https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2020-9-6935.pdf

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-
vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/

• https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-9-
6932.pdf

• https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/socialtjanst/
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