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Nuläge kommunal vård och omsorg 21 januari

● Antalet brukare med 
verifierad covid-19 har ökat 
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. 

● Se utveckling sedan 1 mars 
2020 i diagrammet. 



Verksamheternas bedömningar av nuläge v.3



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

• Förlängning av beslut om begränsning inom daglig 
verksamhet från 21-01-24 till och med 21-02-07.

• Inför att begränsningen inom daglig verksamhet upphör 
utreds ett kommande beslut om enbart en daglig 
verksamhet/brukare och vecka 

• Ekonomisk ersättning

• Förslag vid öppnande för att förhindra smittspridning



Justerad prioriteringsordning vaccination



Vaccination 
● Alla enheter SÄBO ÄO har genomfört vaccinering med dos 1. 
● Vaccinering med dos 2 är påbörjad på SÄBO ÄO. Samtidigt ges dos 1 för de 

som inte kunde få det innan. 
● Nytt arbetssätt för inhämtning av statistik från verksamhet framtaget.
● Bokning av tid för hemtjänsttagare och personer med hemsjukvård. 
● Begränsade volymer med vaccin några veckor framåt
● Viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring aktuella riktlinjer. Dessa 

finns på MAS-sidan på utförarwebben där vi även länkar till vårdgivarwebben 
(RÖ)

● Viktigt med efterregistrering i Mittvaccin för den nationella statistiken



Stöd i bemanning
För att underlätta bemanningssituationen finns ett antal åtgärder och 
beslut som stöd för er utförare. 

• Krisbemanningscenter 
Vikarier och utökad grundbemanning 

• Ramavtal för städning
En möjlighet att genom att ta in städpersonal avlasta och frigöra 
resurser för omvårdnad.

• Digital tillsyn
Användning av trygghetskameror inom vårdboenden och hemtjänst



● I nuläget är det svårt att utforma en säker prognos om framtiden gällande smittspridning. 
Folkhälsomyndighetens bedömning är att vi är förbi smittspridningspeaken i andra vågen. 

● Verksamheternas uppfattning om påverkan på lång sikt gällande skyddsutrustning, 
bemanning och oro visar på en stabil bedömning över tid.

● Fortsatt risk för smittspridning samt klusterutbrott i verksamheterna.

● Vissa kommuner i landet redovisar att personal inom vård och omsorg är tveksamma till 
vaccination.

● Vaccinationsfrågan kommer även framöver att dominera pandemiagendan.

● Samordning om kommunikation mellan de olika aktörerna kommer att vara en fortsatt aktuell 
fråga.

V.5 och framåt – trendanalys allmän nivå 



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. 
• Se över vilka affischer ni har på er verksamhet - är alla aktuella? 
• 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 4 februari


