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Rapport om socialtjänstens arbete kring covid 19 
 

Nedan följer en rapport om socialtjänstens arbete med hantering av det smittförebyggande 

arbetet gällande Covid 19 och den åtgärdsplan vi har för ev vård av Coronasmittade 

personer.    

I skrivande stund har vi ännu inga konstaterat smittade personer inom äldreomsorgen eller 

funktionshinderområdet. Vi har tagit prov på misstänkt smittade som uppvisat symtom från 

luftvägarna och de har varit negativa.  

Vi har också tagit prov på vård- och omsorgspersonal som uppvisat symtom innan de har 

fått gå tillbaka till jobbet enligt anvisningar från regionens smittskyddsenhet och inte heller 

de har visat på någon smitta.  

All personal ska ha tagit del av rutiner för hantering av misstänkt smittade eller konstaterat 

smittade.  

All personal ska ha tagit del av den utbildning kring basala hygienriktlinjer som erbjudits 

via nätet och /eller av sjuksköterska Catarina Westman.  

Ssk Catarina Westman har fått ett särskilt ansvar för att hålla i utbildning och uppdatera sig 

kring de anvisningar som kommer från smittskydd så att vi följer dem. 

Socialchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har bildat en särskild grupp 

bestående av berörda enhetschefer som träffas varje vecka för att uppdatera den riskanalys 

och åtgärdsplan som tagits fram. I gruppen ingår, förutom socialchef och MAS,  

enhetschefer inom äldreomsorg och LSS, planerare för yttre hemtjänst.   

Under helgerna har vi också sedan påskhelgen haft chef i beredskap som stöd till 

tjänstgörande sjuksköterska om något skulle inträffa.      

  

Besöksförbud råder på våra särskilda boenden och vi har ordnat tillgång till kontakt med 

anhöriga via Ipad.  



Vi gör riskanalyser och åtgärdsplaner på individnivå för de boende som själva kan gå ut 

från Koppargården och Solgården och våra LSS-boenden och det innebär till exempel att 

vi behöver se över deras möjlighet att vistas i gemensamhetsutrymmen tillsammans med 

övriga boende.  

För trygghetsboendet Treskillingen gäller besöksförbud men eftersom det finns personer 

som bor där som inte har insatser från hemtjänsten utan klarar sig helt själva så har vi 

informerat dem om att undvika närkontakt och tänka på handhygien och inte träffa andra 

om man är förkyld utan genast kontakta sjukvården.  

Har man privat städ så ska även de tänka på att hålla avstånd och inte komma om de har 

förkylningssymtom.  

Vi har från den 9 april bildat ett särskilt team för att minimera antalet personer som utför 

vård och omsorg till de som vistas i hemmet och är misstänkt eller konstaterat smittade.  

Det har vi kunnat göra genom att frigöra resurser som blev tillgängliga i och med att både 

dagvård/dagrehab för äldre och daglig verksamhet LSS håller stängt för att minimera 

smittrisken. Det är en grupp på 6 undersköterskor som genom intresseanmälan har bildat 

det vi kallar ”coronateamet” och de har ersatts på sina ordinarie uppdrag av den personal 

som frigjorts från dagvård/dagrehab och daglig verksamhet. På dagvård/dagrehabs lokaler 

har vi också upprättat ett antal vårdplatser om det inte går att erbjuda en trygg och säker 

omvårdnad i den egna bostaden. Det gäller i första hand personer i ordinärt boende men 

kan också bli aktuellt om någon person på särskilt boende är smittad och inte kan hållas 

isolerad från övriga. Teamets medarbetare utgår från sina ordinarie arbetsplatser men kan 

omedelbart frigöras för att ta över vården om behov uppstår.    

Uppstår ett behov av utökning av teamet så ska det kunna göras akut men det kan också 

vara så att man från teamets sida går in och stödjer den ordinarie personalen på ett boende 

så att man får hjälp att hantera skyddsutrustning och säkra upp smittskyddet i övrigt.           

Behovet av information och uppdatering både internt och externt är stort och vi har fått 

prioritera den interna informationen. En arbetsterapeut som normalt finns på dagrehab har 

fått ett tilläggsuppdrag att hjälpa till med den interna informationen men flera myndigheter 

vill ha inrapportering minst en gång per vecka och vid sidan av det så hör media av sig om 

vårt aktuella läge och hemsidan ska hållas uppdaterad. Socialchef och MAS har 

veckomöten med vårdcentralens chef och varje vecka har socialchef ett gemensamt möte 

med norra länsdelens socialchefer och regionens områdeschef för att delge varandra 

aktuellt läge och även kunna bistå varandra vid behov.  

MAS har också veckomöten via länk med smittskydd men också ett veckomöte med MAS-

gruppen i länet och ett veckomöte med samverkansledare och MAS-gruppen i norra 

länsdelen.     

Nödvändig skyddsutrustning har vi försökt att samordna och fördela lokalt men också på 

länsnivå har vi gått samman för att kunna hjälpas åt.  



Undertecknad har efterfrågat samordning av den inrapportering som ska göras till alla 

myndigheter både regionalt och på riksnivå men det verkar vara svårt att få en sådan 

lösning.   

 

 

Charlotte Dahlbom 

Socialchef    

 

 

Bifogar info. om coronateamet och riskanalys med åtgärdsplan 


