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Innehåll för dagens möte

• Nuläge

• Beslut, åtgärder och pågående utredningar 

• Vaccination mot covid-19

• Kontaktvägar



Nuläge kommunal vård och omsorg 22 december

• Antalet brukare med verifierad 

covid-19 ökade snabbt mellan 

v.43-49. 

• Statistiken skiljer sig från dag till 

dag. 



Nuläge

Äldreomsorg

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

• Bemanningsläget är ansträngt. 

• Mycket arbete med smittspårning. 

• Rädsla för mer omfattande smittspridning. 

IFO/LSS/Socialpsykiatri

• Begränsningarna inom daglig verksamhet påverkar. 



Verksamheternas bedömningar av nuläge v 51
Grad av brist på skyddsutrustning - nuläge

Grad av problem att bemanna - nuläge

Grad av påverkan på grund av oro - nuläge



Åtgärder och beslut

Nya åtgärder vecka 51-52

• Digital tillsyn förlängd (inom särskilt 

boende, hemtjänsten med 

trygghetskameror)

• Ersättning till utförare vid avbokad 

växelvård förlängd

• Beslut om utökad grundbemanning för 

särskilt boende inom LSS.

Pågående åtgärder från v 45 och framåt 

• Utökad grundbemanning på vårdboenden, 

servicehus och trygghetsboenden.

• Tillämpning av source control; munskydd 

eller visir i all ansiktsnära vård.

• Avrådan när det gäller besök på särskilda 

boenden inom äldreomsorgen.

• Stängning/anpassning av kommunala 

verksamheter på grund av särskilda 

allmänna råd i regionen.

• Beslut om att begränsat deltagande inom 

daglig verksamhet



Pågående utredningar

• Utökning av source control

• Ersättning till följd av begränsad daglig verksamhet

• Ser över om avrådan för praktik för minderårig ska förlängas (APL)

• Analys görs varje vecka för att se över hemställan av besöksförbud in äldreomsorgen



Trendanalys framåt - allmän nivå

● Risk för att personalbemanningen blir kritisk på vissa enheter. 

● Risk för ökad smittspridning efter jul och nyårsfirande. FHM bedömer att toppen av 

smittspridningen blir runt jul och troligen blir det en platå en eller några veckor.



Vaccination mot covid-19

• Doser som kommer till Linköping

• Påbörjar vaccination – denna vecka och nästa 

• Information om vilka enheter som är berörda nästa vecka meddelas idag via telefon

• Förberedelser måste påbörjas omgående vad gäller inhämta samtycke och upprätta 

hälsodeklaration. Underlag om detta kommer via mail från MAS

• Riktlinjer och checklista för vaccinationsprocessen kommer också ut idag via mail 

från MAS

• Vårt ansvar är att bemanna upp med undersköterskor och  sjuksköterskor

• Sjuksköterska utför vaccinationen, ordination av läkare. Läkare kommer vara på plats.

• Inventering av sjuksköterskeresurser  

• Personal



Kontaktvägar

• MAS kontaktas på sedvanligt vis

• Skyddsutrustning beställer ni enligt rutin: sofcovid19skyddsmaterial@linkoping.se

• Kontakt med krisledningen tas via sofcovid19@linkoping.se

• Aktuell information finns på utförarwebben: https://www.linkoping.se/utforarwebben/

För frågor om vaccination mot covid-19: vaccination@linkoping.se

Hör gärna av dig!
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Frågor?



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



Tack för idag!

Nästa möte sker 7 januari


