
Särskild statlig satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till 
personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av covid-19 
Förslag till SOF krisledning den 10 februari 2021 

Bakgrund 
Regeringen har beslutat om ett särskilt riktat stöd till personal inom vård och omsorg av 
äldre, vars psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin. Spridningen av civid-19 har 
satt personal under stor press som t.ex. ovisshet om virusets spridning och dess effekter. 
Regeringen anser att det är av stor vikt att stärka förutsättningarna för att personalen får 
möjlighet till återhämtning och erbjuds insatser för att bearbeta sina upplevelser av 
pandemin, genom insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m.  
Linköping har blivit tilldelat 2 011 053 kr. 

Förutsättningar: 
● Ersättningen omfattar endast pandemirelaterade krisstödsinsatser för medarbetare. 
● Medlen finns att tillgå under 2021 (1 januari - 30 november) om inget ytterligare 

beslut tas. 

Förslag: 
● Att medlen fördelas mellan kommunala och privata utförare inom vård och omsorg av 

äldre utifrån sammanslagning marknadsandelar av vårdbostäder + hemtjänst. 
 

● Att utförare, både kommunala och privata, ersätts retroaktivt för den kostnad som 
insatsen hos företagshälsovård eller motsvarande inneburit. Ersättning utgår inte för 
lönekostnader, varken för deltagare eller eventuella vikarier.  
 

● Att kostnaderna särredovisas på faktura med den tillfälliga koden: särskild krisstöd. 
Fakturan ska kompletteras med underlag innehållande motivering till insatsen och 
vad den innehållit, företagsleverantör med organisationsnummer, omfattning samt 
hur många medarbetare som tagit del av insatsen. Fakturering utöver tilldelade 
medel ersätts inte. 
 

● Att kommunala utförare för att ta del av tilldelade medel, ska nyttja den av 
kommunen upphandlade företagshälsovården, vilket i dagsläget är Previa. Utföraren 
avgör emellertid själv vilka insatser från Previa som beställs och hur medlen hanteras 
och fördelas inom äldreomsorgens affärsområde. 
 

● Att privata utförare får nyttja sin tilldelning utifrån egna förutsättningar och avtal med 
företagshälsovård eller motsvarande.  

Fördelning av medel 
Fördelning utförare utifrån marknadsandelar som utgår från en hopslagning av vårdbostäder 
och hemtjänsttimmar. Den tilldelade summan meddelas enskild varje berörda utförare. 


