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Information under sommarperioden till samtliga utförare 

Nu har vi tillsammans hanterat den pågående pandemin i över tre månader. Vi 

fick vårt första verifierade Covid-19 fall i Linköpings kommuns verksamheter 

20 mars. Det känns som evigheter sedan, nu när många av oss är på väg att 

påbörja en välbehövlig semester efter en vår som ingen kunde förutse. 

Utöver att önska er alla en skön sommar med nödvändig återhämning, vill jag 

passa på att påminna om några viktiga saker under sommarperioden. 

Säkra möten utomhus 

Vi har beställt mobila plexiglasskärmar som beräknas levereras med start under 

vecka 27 till de verksamheter med besöksförbud som har uppgivit ett behov. 

Förhoppningsvis ökar detta möjligheten till säkra möten utomhus i fler 

verksamheter. En tydlig information riktad till anhöriga eller närstående är 

också publicerad på utförarwebben för att underlätta för er i verksamheten, dela 

gärna ut den till dem det berör. Informationen kommer inom kort också finnas 

tillgänglig på flera språk. 

Rutin och anhöriginformation på utförarwebben: 

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/information-

med-anledning-av-coronaviruset/beslut-med-anledning-av-coronaviruset-

covid-19/ 

Närvaro i livets slutskede 

Vi vill säkerställa att chefer medger besök från anhöriga i livets slutskede 

under säkra former, gällande personer med eller utan verifierad Covid-19. Det 

är som vi alla vet viktigt för både brukare, anhöriga och ofta också personalen 

för att få ett bra och värdigt avslut. Detta finns också upptaget i rutinen för 

säkra möten. 

Fot- och hårvård 

Under pandemin så kan det till följd av besöksförbudet finnas risk för att 

exempelvis fotvård inte genomförts i behövd utsträckning. Detta kan också 

gälla hårklippning. Vi vill uppmana till att verksamheterna på ett säkert sätt 

erbjuder ovanstående tjänster för att säkerställa våra brukares välmående både 

fysiskt och psykiskt. 

Service och underhåll i fastigheter 

För att undvika risk för spridning av Covid-19 gäller restriktioner för besök och 

arbeten i vissa omsorgsfastigheter. Vid behov av åtgärder i lokalerna är det 

berörd verksamhetschef inom omsorgen som fattar beslut om att 

fastighetsägaren kan genomföra åtgärd. Vid tveksamheter kontakta medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, MAS. 
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Förberedelse för lokala utbrott 

Ni följer säkert nyhetsrapporteringen lika väl som vi och har full insyn i 

riskerna för nya utbrott av Covid-19 i samhället och i våra verksamheter. Vi 

har planerat för en andra våg. Ett fullt lika troligt scenario är att det blir 

avgränsade lokala utbrott, så kallad klustersmitta, likt situationen i Gällivare 

och i ett tyskt slakteri. Vi vill därför påminna om behovet av uppdaterade 

kontinuitetsplaner, rutiner för beställning av skyddsutrustning, larmkedjor vid 

särskilda händelser etc. och att de finns tillgängliga och är kända så att vi alla 

är trygga med läget under de känsliga sommarmånaderna när många vikarier är 

inne i verksamheterna. 

Åtgärdsplan 

Om det blir en stor ökad smittspridning så behöver du som verksamhetschef 

kontakta MAS för medicinsk rådgivning och dialog om vidare hantering. 

Meddela även SOF krisledning om att det förekommer en stor ökad 

smittspridning. I det fall som personal inom Leanlink behöver flyttas eller 

verksamheter och avdelningar behöver stängas, ska affärsområdeschef eller 

dennes ersättare, kontakta SOF krisledning (sofkris@linkoping.se) 

En åtgärdsplan har tagits fram av krisledningen för att hantera ”klusterutbrott” 

av Covid-19: 

https://www.linkoping.se/contentassets/fad0bd74327145c5a71e0b2201378e0f/

atgardsplan-fran-sof-2020-06-29.pdf?49f2d6 

Riktlinjer för hälso- och sjukvård, Covid-19, på utförarwebben: 

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-

sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/ 

Handskar  

Vi vet alla att tillgången på handskar minskar, vi köper så mycket handskar vi 

kan för att säkra tillgången. Gör gärna detsamma! Det är viktigt att vi inte 

slarvar med användning av handskar, men inte heller överanvänder handskar 

nu när tillgången minskar. 

Digital vårdplanering  

Länets kommuner och Region Östergötland har kommit överens om att SIP:ar 

(samordnad individuell plan) och vårdplanering ska kunna genomföras digitalt. 

Jag vill att ni alla säkerställer att det är möjligt att genomföra detta. Vi i 

Linköpings kommun återkommer med mer information om stöd från 

krisledningen till verksamheterna i frågan. 
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Avvikelserapportering provtagning 

Vi har fått signaler om att det har förekommit hinder för personal att bli 

provtagna för Covid-19 som uppbär symptom. Om detta mot förmodan sker så 

är det viktigt att detta rapporteras som en avvikelse till Region Östergötland. 

Återupptagna utförarmöten 

Vi återupptar våra utförarmöten via Skype torsdagen den 20 augusti igen, 

kallelse kommer från oss. Vi tar då ställning till hur ofta vi behöver ha 

avstämningarna med hänsyn tagen till pandemins fortsatta utveckling. 

Håll i och håll ut! 

Vi har tillsammans hanterat pandemin på ett mycket bra sätt genom öppenhet, 

tydlighet och gemensamma ansträngningar, återigen ett stort tack för allt gott 

arbete. 

Nu är vi i en mycket kritisk period, smittläget balanserar på en skör tråd, vi ser 

tendenser till avslappning i samhället i stort, nu är det viktigare är någonsin att 

vi tillsammans håller i och håller ut, tills pandemin är över. 

Glad sommar till er alla! 

Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör 


