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Nuläge kommunal vård och omsorg 10 december

• Antalet brukare med verifierad 
covid-19 ökade snabbt mellan 
v.43-49

• Statistiken skiljer sig från dag till 
dag. 



Verksamheternas bedömningar av nuläge v 50
Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge

Grad av problem att bemanna - nuläge

Grad av påverkan på grund av oro - nuläge



Nuläge inom äldreomsorgen 

43 smittade brukare med verifierad covid-19 idag 
(SÄBO)

● Behöver lösa situationen för stunden och kan inte planera 
långsiktigt. 

● Bemanningssvårigheterna pga hög frånvaro 

● Konstant rekrytering för att lösa 
sjukfrånvaro och säkerställa 
verksamhetens kvalitet.

● Tråkigt att inte kunna bevilja 
personal semester i jul och 
nyårshelgen. 

● Det är bra att vi får möjlighet att 
anställa servicebiträden åter 
igen, hoppas att det kommer in 
sökande till de tjänsterna.



Nuläge IFO/LSS/socialpsykiatri

Vi ser en ökad smittspridning inom LSS. 

Oro bland personal angående arbetstagares (inom daglig verksamhet) psykiska hälsa under 
perioden då begränsningarna inom daglig verksamhet råder. 



Aktuella beslut och nya rutiner
Beslut

● 2020-12-04 Begränsning av daglig 
verksamhet

● 2020-12-08 Beslut om utökad 
grundbemanning inom LSS. 
Börjar gälla 15 december. 

Rutiner 

● Debiteringsrutin för nyttjande av 
krisbemanningscenter 

● Städavtal förlängs 

Övrigt
● Översättningar för avrådan till besök på 

äldreboende har kommit
● Beställningsrutin för skyddsmaterial 

under jul och nyår ligger på 
utförarwebben (MAS-sidan)



Trendanalys framåt - allmän nivå
● Risk för att personalbemanningen blir kritisk på vissa enheter. 

● Risk för ökad smittspridning efter jul och nyårsfirande.

● Stabilt läge när det gäller skyddsutrustning och oro. 

● FHM bedömer att toppen av smittspridningen blir runt jul troligen blir det en flackare 

kurva en eller några veckor och inte en topp som sades i slutet av november.

● Förväntan att sjukvården är under stark press i delar av landet. I dagsläget är Östergötland 

topp tre avseende IVA-beläggning per capita.

● Skärpta allmänna råd som blir nationella 14 december.

● Starkt fokus på vaccinfrågan under vintern och våren. Prognosen pekar på att prioriterade 

grupper kan börja vaccineras i januari. Det är fortfarande osäkert kring vilka vaccin som 

blir godkända och när vilket påverkar vilka målgrupper som kommer riskeras först. 

Målbilden är att att alla över 18 år ska erbjudas vaccin första halvåret 2021.



Medskick

• Följsamhet av Folkhälsomyndighetens råd. 

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

• Det finns god tillgång på skyddsutrustning och har ni frågor om beställning hör av er! 

• MSB flaggar för att det kan bli fördröjningar av leverans, så vi vill bara skicka med den 
informationen så ni har den vetskapen när ni hantera era vanliga inköp av ex. 
inkontinenshjälpmedel.

• Svara på de frågor som skickas ut angående FHMs rekommendationer



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?



Stort tack för er insats, arbete och uthållighet! 
Ni gör ett väldigt bra jobb! 



Tack för idag!

Nästa möte sker 22 december.


