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Nuläge kommunal vård och omsorg 4 februari

● Antalet brukare med 
verifierad covid-19 ökade 
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. 5

Grad av brist på 
skyddsutrustning - nuläge Grad av problem att bemanna - nuläge

78,7 % svarsfrekvens



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 den plan som går.

● Fortsatt oro och trötthet bland både personal och brukare.



Aktuella beslut & åtgärder
● Daglig verksamhet är begränsad ytterligare en vecka (t o m 14 februari)
● Begränsad återgång till DV

● Region Östergötland har beslutat om att använda sjukresor även till 
vaccination, det är okej att ta med sig ledsagare.



Vaccination
● Alla enheter SÄBO ÄO har genomfört vaccinering med dos 2 denna vecka. 
● Planering inför fas 2 pågår - berör LSS och personlig assistans. Oklart när vaccinering påbörjas.
● Lättläst information och bildstöd finns på utförarwebben och har skickats till verksamhetschefer. 
● Ny information för hushållsnära kontakter till hemtjänsttagare och/eller personer med hemsjukvård 

gällande hälsodeklaration, tidsbokning och transport. Samt instruktion för tidsbokning. 
● Rutin för aktiv vaccinering av medarbetare kommer i närtid. 
● Verksamhetschef ska upprätta lista på medarbetare som arbetar omvårdnadsnära, för att kunna 

ringa in med kort varsel för vaccinering på vårdcentral. 

● 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 registrering i Mittvaccin för den nationella statistiken



Efter vaccinering
● Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, 

därför kan brukare och/eller personal trots vaccination insjukna i covid-19.

● Linköpings kommun följer sedan pandemins utbrott Folkhälsomyndigheten och Region Östergötlands 
rekommendationer gällande att förhindra smittspridning. 

● Krisledningen vill betona vikten av följande rekommendationer och rutiner: 

○ Utökad source control som gäller tillsvidare

○ Linköpings kommun avråder fortfarande till besök inom äldreomsorgen

○ Följsamhet av basala hygienrutiner 

○ Vara hemma vid symtom



Justerad prioriteringsordning vaccination
● I den nya delredovisningen sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i den så 

kallade fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar 
in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.

● I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:
○ Personer i åldern 60–64 år.
○ Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, 

som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
○ Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.



● Verksamheternas uppfattning om påverkan på lång sikt gällande skyddsutrustning, 
bemanning och oro visar på en försiktigt positiv trend.

● Fortsatt allmän smittspridning och fortsatt hög risk för klustersmitta.

● Svårbedömt läge avseende smittspridning, lite stiltje just nu men kan gå både upp och 
ner på några veckors sikt.

● Fokus på mutationer av viruset och om de framtagna vaccinen biter på mutationen.

● Fortsatta utmaningar kring vaccinationsprocessen på flera nivåer- från kommunnivå till 
global nivå.

● Tecken på “organisatorisk trötthet” i linjeverksamheterna kan tillta.

V.6 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.
● Tänk på att ni har ansvar för att sprida informationen ut till era medarbetare. Repetera 

rutinerna!

● Ni gör ett fantastiskt arbete - fortsätt håll i och håll ut. 
● Tillsammans minskar vi smittspridningen!



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 18 februari


