
Utförarmöte 
2021-04-01

På uppdrag av Linda Ljungqvist, krisledande chef

SOF:s krisledning,

Sofia Lindholm-Åström från SOF:s krisledningsfunktion

Linköpings kommun



Innehåll

• Nuläge
• Vaccination
• Aktuella beslut, rutiner och utredningar
• Trendanalys framåt
• Medskick



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. 



70,2 % svarsfrekvens

Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 13



Verksamheternas bedömningar av nuläge v. 13

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



Nuläge inom kommunal vård och omsorg

● Stor smittspridning i samhället ger fortsatt risk för smittspridning i 
verksamheterna. Vaccineringen har dock haft god effekt avseende särskilda 
boenden (SÄBO) där risken för smittspridning bedöms lägre. 

● Viss oro finns avseende mutationer.

● Vaccinationsarbetet har fortsatt hög prioritet. 

● Bemanningen är under kontroll just nu, rekrytering inför sommaren pågår.



Aktuella beslut och åtgärder

● Linda Ljungqvist har tagit beslut om att krisbemanningscenter ska avvecklas. Utförarwebben 
kommer uppdateras så snart det finns mer information. 

● I nuläget bereder vi ärendet daglig verksamhet och Linda Ljungqvist kommer ha en dialog med 
presidiet angående en öppning för samtliga målgrupper (fortfarande enbart en DV per person). 
Inriktningsdatum för öppning är den 19 april. 

● Samtidigt blir det viktigt att vid en eventuell lättnad och öppning fortsatt tänka på: 

○ Utökad source control
○ Hålla en god handhygien
○ Hålla avstånd
○ Stanna hemma vid symptom (även vid milda symtom). 

● Just nu får vi många frågor och synpunkter kring ersättning daglig verksamhet. Vi följer upp och 
besvarar så snart vi har mer information och svar att ge. 



Vaccination mot covid-19

● Vaccination av brukare i fas 1, ÄO och hemsjukvård är färdigt (med undantag för enskilda 
brukare).

● Prioriteringsordningen i fas 2 är att alla personer över 65 år ska vaccineras innan nästa 
målgrupp i fas 2 påbörjas. Preliminär tidplan av vaccinationer i fas 2:

v. 13: 75+  -  v. 14: 70-74 år  -  v. 15-16: 65-70 år   -  v. 17: återuppta LSS-brukare  

● Vaccinering av all vård- och omsorgspersonal är pausat i nuläget. AstraZenecas vaccin är 
fortfarande stoppad för vaccinering av personer under 65 år.

● Vaccinering av brukare inom socialpsykiatri samt personer i social utsatthet planeras till fas 3.

● Inom några veckor kommer fler vaccindoser till Östergötland. 



● Verksamheternas uppfattning om påverkan på lång sikt gällande skyddsutrustning, bemanning och oro visar 
en stabil skattning sedan flera veckor tillbaka.

● Fortsatt fokus på logistik, kommunikation och prioriteringar kopplat till aktuell tillgång till vaccin. 

● Fortsatt fokus på Astras Zenecas vaccin. 

● Fler vaccin kan bli godkända under våren.

● Östergötland är inne i en tredje våg av smitta med påverkan av mer smittsamma mutationer. Smittläget för 
brukare inom SÄBO kommer att vara fortsatt låg. Dock är det en fortsatt risk för smittspridning inom SOFs 
verksamheter som inte får glömmas bort.

● Fortsatt risk för bemanningsproblem kopplat till smitta hos medarbetare och deras anhöriga, samt ökad 
smittspridning bland barn och unga.

V.15 och framåt – trendanalys allmän nivå 



Medskick

● Pandemin är inte över, vi är i den “tredje vågen” nu, smittan går upp i samhället.

● Underskatta inte kommande bemanningsproblematik, fortsätt fokusera på frågan.

● Viktigt med följsamhet av Folkhälsomyndighetens råd.

● Tänk på att välja digitala lösningar i första hand.

● Kom ihåg ert ansvar för att sprida informationen ut till era medarbetare.

● 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 6 maj


