
Till ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 2021-01-18 

Information med anledning av coronapandemin 
 
Härryda kommun kommunicerar regelbundet nyheter och information om hur  
verksamheterna anpassar sig till rådande läge och myndigheternas råd och  
rekommendationer. Kommunens samlade information hittar du på: harryda.se/corona

Kort lägesrapport 
Sedan det senaste utskicket har vi haft enskilda brukare med bekräftad covid-19 på äldre-
boenden, inom hemtjänst och funktionsstöd. I början av januari drabbades Säterigårdens 
äldreboende i Mölnlycke, som hittills varit förskonad, av ett utbrott då åtta brukare insjuknade, 
varav tyvärr fyra har avlidit. På covid-enheten på Hönekulla gård i Mölnlycke vårdas idag 
(18 januari) tre brukare, samtliga har kommit från sjukhus med bekräftad smitta.

Sjukfrånvaron hos personalen är stundtals hög. Bemanningsenheten klarar oftast av att 
tillsätta vikarier, men vid några tillfällen har personal beordrats in på övertid för att 
bemanningen ska fungera. 

Äntligen kom vaccinet! 
Sjuksköterskeenheten har varit redo att vaccinera så fort som vaccinet levereras – och den
11 januari var det äntligen dags. Under tre dagar fick cirka 450 brukare på äldreboenden och
inom kommunal hälso- och sjukvård sin första dos. Det hela fungerade mycket bra, tack vare
god planering och fantastisk personal, som bland annat såg till att brukarna på äldreboendena
bar kortärmat denna dag, vilket bidrog till en extra smidig vaccinering! Nyhet på harryda.se 

Vi planerar för vaccination i slutet av veckan av personal som arbetar på äldreboenden, inom 
hemtjänst eller i annat vårdnära arbete, totalt cirka 700 personer. ”Massvaccinationen” utförs 
av upphandlad privat utförare. 

Alla som vaccineras får två doser med tre veckors mellanrum. Ungefär en vecka efter sista
dosen har kroppen byggt upp ett fullgott skydd. Härryda kommun följer regionens och 
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som innebär att de som har störst behov av att 
skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccin först. Se nästa sida.

https://www.harryda.se/corona
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/vaccinetarhar.5.4910a7c5176e562231844f6f.html


Prioriteringsordning fas 1 (pågår)
• Personer på äldreboenden eller som har hemsjukvård (kommunen ansvarar).  
 Sker vecka 2.
• Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar).  
 Påbörjas vecka 2.
• Personal som arbetar nära dessa personer (kommunen ansvarar). Sker preliminärt  
 vecka tre.
• Personer som har hemtjänst (primärvården ansvarar).
• Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (primärvården ansvarar). 
• Prioriterad sjukvårdspersonal (primärvården och sjukhusen ansvarar).

Personer som ingår i dessa grupper kontaktas när det är dags för vaccination. 

Prioriteringsordning fas 2-3 (preliminärt februari-mars) 
• Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
• Vuxna som får insatser enligt LSS, även vuxna som har beslut om assistansersättning.
• Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.
• Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.
• Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Personer som ingår i dessa grupper kontaktas när det är dags för vaccination. 

Prioriteringsordning fas 4
• Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Information om vaccinationen på: Vårdguiden 1177 och Folkhälsomyndigheten 

Munskydd i allmänna utrymmen för brukare och besökare
En av flera möjliga orsaker till den pågående smittspridningen kan vara att personal, brukare och 
besökare bär på viruset utan att veta om det. Härryda kommun följer därför regionens 
rekommendation om att besökare ska använda munskydd under hela besöket samt att brukare 
ska använda munskydd i allmänna utrymmen. Personal  använder munskydd och visir enligt 
tidigare beslutad rutin. Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god. 

Förlängd stängning av daglig verksamhet för personer på grupp- och
servicebostäder
De allvarliga smittoläget gör att stängningen av daglig verksamhet för personer på grupp- och 
servicebostäder förlängs till den 31 mars. Vi kommer att göra regelbundna bedömningar om vi 
kan öppna tidigare, vilket är vår förhoppning. Aktiviteter kommer även fortsättningsvis att 
genomföras på boendena med stöd av personal från daglig verksamhet. Vi utökar också detta
stöd, vilket minskar sårbarheten om personalen skulle vara sjuk. Beslutet om förlängd stängning
fattades av välfärdsnämndens ordförande den 15 januari.

Vänliga hälsningar
Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst
031-724 61 00 (växel), lena.lager@harryda.se

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

