
Aktuellt läge äldreomsorgen Covid-19

Personal Brukare

Kritiska 
aktiviteter

Samordning



Pulstavla - personal

• Vård- och omsorgsboende, 1 smittad personal

• Hemtjänst, 3 smittad personal inom intern 

hemtjänst 

• Hälso- och sjukvårdspersonal, 4 smittad personal

Personal



Pulstavla - brukare

• Vård- och omsorgsboende, 1 smittad brukare

• Covidenheten, 1 smittad brukare

• Hemtjänst 

- Intern, 2 smittade brukare

- Extern, 0 smittade brukare

• Hemsjukvård, 0 smittade brukare

Brukare



Provtagning av personal 2 gånger/vecka

• Screening provtagning av personal för att minska 

risken för smitta. Gäller initialt tom 28 februari

• januari 

✓ Medarbetare vård- och omsorgsboende

• februari

✓ Medarbetare vård- och omsorgsboende samt

✓ Din kommunal hemtjänst



Antal smittade till och med 2021-02-04

Vård- och omsorgsboende

79 smittade, totalt antal boendeplatser 1 126*

Hemtjänst

Intern,  26 smittade av  813* brukare

Externa, 23 smittade av  1 080* brukare

Covidenheten, 22 smittade av 22 brukare

* Reservation för ev. förändringar. Uppgifterna är från mitten av januari.



Pulstavla – kritiska aktiviteter

• Chef i beredskap

• Trötta medarbetare

• Vaccinering

Kritiska 
aktiviteter



• Vaccinationssamordnare för socialtjänstens på plats sedan 4 januari

• Uppdrag att samordna planering och logistik för 

✓ vård – och omsorgsboende

✓ hemsjukvård &

✓ LSS-boende

• Umeå Kommun följer Regionens prioriteringar

• Viss sekretess, vilka enheter som vaccinerar kommuniceras därför inte

• Planering kan förändras med kort framförhållning beroende av vaccinationstilldelning

• Första vaccinationerna: vård – och omsorgsboende – brukare och personal. Preliminär plan att dos 

1 och 2 är klar 4 mars. 

Vaccinationer Covid-19



• De vaccinationer som genomförts har gått bra! 

• Personer med kommunal hemsjukvård: 

✓ Kommunens sjuksköterskor vaccinerar de som ej kan ta sig till hälsocentral. Dialog pågår.

• Hemtjänst

✓ Regionen planerar för brukare, brukares medboende över 18 år samt personal.

• LSS-boende

✓ Planering för enheter inom LSS-boende har påbörjats. 

• Avtal kring ersättning till kommunerna är nu klart: 100 kr/stick

Nuläge




