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Nuläge kommunal vård och omsorg 18 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 - senaste veckan endast 
fåtal smittade.

● Se utveckling sedan 1 mars 
2020 i diagrammet. 



 68,6 % svarsfrekvens

Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 11



Verksamheternas bedömningar av nuläge v.11

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

68,6 % svarsfrekvens



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

● Stor smittspridning i samhället ger fortsatt risk för smittspridning i 
verksamheterna även om vi ser en positiv effekt av vaccinering av brukare 
(just nu inga smittade på särskilt boende för äldre).

● Bemanningen är under kontroll.

● Viss oro avseende tillgång till vaccin och mutationer.

● Vaccinationsarbetet har hög prioritet och fortsätter enligt den plan som går.



Vaccination mot covid-19

● FHM har pausat AstraZenecas vaccin i väntan på utredning.

● Fortsatt vaccinering av enstaka kvarstående brukare inom ÄO och 
hemsjukvård med Pfizers eller Modernas vaccin.

● Fortsatt vaccinering av brukare inom LSS med Pfizers eller Modernas vaccin.

● Inventering av antal brukare inom Socialpsykiatri som samtycker till 
vaccinering pågår. Vissa har redan blivit vaccinerade eftersom de också har 
LSS-beslut.

Information

● Informationsmaterial och länkar till Region Östergötland samt 
Folkhälsomyndigheten finns på utförarwebben. 



Uppdaterade rekommendationer vid besök på boenden

● Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som har vaccinerats och detta 
gör det möjligt för vaccinerade personer att ta emot besök i den egna 
lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. 

● Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla boende besökare och 
personal - fortsätta att agera för att skydda andra boende och personal som 
inte är vaccinerade.

● Lägg märke till att besöksrutinerna anpassas till rådande situation, exempelvis 
vid lokala utbrott av covid-19.



Rekommendationer forts.
Tänk på att: 

● Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra 
personer vid besöket, både inomhus och utomhus.

● Stanna hemma om du känner dig sjuk. 

● Avstå från besöket även vid milda symtom. 

● Noggrann handhygien i samband med besöket.

● Följ de råd som finns på det boendet du besöker. 



Info om personalvaccination

Ny bokningsrutin sedan slutet v.10. Genom att låta personal på SOF administrera bokningar 
försöker Krisledningsstaben minska belastningen för chefer inom omsorgerna.

1. Utförare framför önskemål/kommande behov av personalvaccinering i 
tidsbokningsdokumentet på Google Drive. Inkluderar också vikarier och studenter! 

2. Önskemålen förmedlas till RÖ som erbjuder datum/tider. 
3. Personal bokas in av SOF och berörd chef meddelas tid och datum för vaccinering. 

Önskemålen kan inte alltid tillgodoses.

Tisdag V.11 påverkades redan bokade vaccineringar av beslutet om att pausa 
AstraZenecas vaccin.



● Verksamheternas uppfattning om påverkan på lång sikt gällande visar en förbättrad situation generellt, 
gällande skyddsutrustning och bemanning. Verksamheterna skattar sig stabilt sedan flera veckor avseende 
oro. 

● Fortsatt fokus på logistik, kommunikation och prioriteringar kopplat till aktuell tillgång till vaccin. Extra 
osäkert läge gällande vaccinationsprocessen om två veckor och framåt beroende på tillgång till vaccin. 

● Frågor kopplat till desinformation kopplat till vaccin kommer att vara fortsatt aktuella i ett 
samhällsperspektiv. Mindre benägenhet att vaccinera sig om kvarvarande rädsla finns för Astras Zenecas 
vaccin.

● Östergötland kan vara inne i en tredje våg av kraftig smitta, men smittläget för brukare inom SÄBO kommer 
att vara fortsatt låg.

● Fortsatt risk för bemanningsproblem kopplat till smitta, vaccinationsbiverkningar samt ökad smittspridning 
bland barn och unga.

V.11 och framåt – trendanalys allmän nivå 



Aktuella beslut och åtgärder

● Bedömning om hemställan besöksförbud kommer fortsättningsvis inte göras veckovis.

● Bevakar möjlighet att öppna lunch, fritid, minigym och Hagdahls.

● Nytt inriktningsbeslut kom 15 mars. Det innebär en avveckling av krisledningsstaben från 1 juni. 
Planering pågår. 

Förtydligande kring daglig verksamhet: 
● Nuvarande beslut gällande begränsningar DV gäller t o m 30 juni 2021, eller tills nytt beslut tas.

● Krisledningen har varit i kontakt med juridiken och det är inte möjligt att göra individuella avsteg från 
beslutet.

● Krisledningen gör kontinuerligt nya bedömningar, främst baserade på vaccination och smittspridning. 



Medskick

● Viktigt med följsamhet av Folkhälsomyndighetens råd.

● Tänk på att välja digitala lösningar i första hand.

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

● Pandemin är inte över, en tredje våg kan komma under våren, slappna inte av ännu. 

● Repetera rutinerna!

● I fortsättningen blir det utförardialoger 1 gång i månaden.

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 1 april


