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Information med anledning av
coronapandemin
2020-08-27
Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och information på
kommunens webbplats harryda.se, om hur verksamheterna anpassar sitt
arbete till rådande läge och rekommendationer från exempelvis
Folkhälsomyndigheten. Samlad information om kommunens arbete
utifrån coronapandemin finns på: harryda.se/corona
Kort lägesrapport
Under sommaren har vi tyvärr haft bekräftad smitta på ytterligare
äldreboenden, vilket innebär att fem av kommunens sju äldreboenden har
drabbats. Vi vill dock betona att de allra flesta brukare som insjuknat
tillfrisknar. Inom hemtjänst samt service- och gruppbostäder har vi inte haft
någon bekräftad smitta under sommaren.
Tillgången på skyddsutrustning är fortfarande god.
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Sjukfrånvaron hos personal på boenden och inom hemtjänst har under
sommaren varit tidvis hög, vilket till stor del beror på att personalen inte får
jobba vid minsta förkylningssymtom. Bemanningen har ändå fungerat tack
vare god tillgång till vikarier. Sedan mitten av augusti är ordinarie personal
tillbaka efter semestrarna och i dagsläget är sjukfrånvaron högre än normalt,
men under kontroll.
Härryda kommuns stödlinje, som dels erbjuder stödsamtal, dels kan handla
matvaror och hämta mediciner åt äldre och personer i riskgrupp, har varit
igång hela sommaren. Sedan starten i början av april har drygt 465 uppdrag
utförts, varav cirka 30 är återkommande, de flesta i Mölnlycke. Även
fixartjänsten har varit igång större delen av sommaren och endast utfört
”coronasäkra” uppdrag.
Stödlinjens tjänster erbjuds tillsvidare. Kontakt: 031-724 88 99, helgfri
måndag–fredag klockan 8–12, 13–15.
Läs mer om stödlinjen på: harryda.se/stodlinje

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden – med vissa undantag
Regeringen beslutade den 20 augusti att förlänga det nationella
besöksförbudet på landets äldreboenden till och med den 30 september.
Kontakten mellan brukare och anhöriga får även fortsättningsvis ske via
telefon, videosamtal och annan teknik eller via den uppskattade
plexiglasrutan, som varje boende har.
Undantag från besöksförbudet kan göras för besök i livets slutskede eller om
den boende är mycket orolig, förutsatt att besökande är friska och
symtomfria. Undantag kan också göras om besökande kan uppvisa ett
positivt, godkänt antikroppstest. I samtliga undantagsfall är det boendets
enhetschef som beslutar och detta beslut kan inte överklagas.
Läs mer om det förlängda besöksförbudet på: harryda.se
Screening av brukare på service- och gruppbostäder
Brukare som vistats utanför sin service eller gruppbostad under minst ett
dygn testas när brukaren kommer tillbaka. Provtagningen, så kallad
screening, innebär att prov tas på symtomfria personer för att minska risken
för att covid-19 kommer in i en grupp eller på ett boende.
Växelvård återinförs
Växelvård har sedan april inte beviljats, som ett led i arbetet med att minska
risken för smittspridning. För personer med stort behov av växelvård har
insatsen istället lösts på andra sätt. Verksamheten bedömer nu att det åter är
möjligt att erbjuda växelvård.
Tio medarbetare utbildas inom Äldreomsorgslyftet
Härryda kommun deltar i regeringens satsning ”Äldreomsorgslyftet” som
innebär att tio medarbetare inom vård och omsorg erbjuds möjlighet att
utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. Utbildningen startar vecka
42 och genomförs tillsammans med Partille och eventuellt Lerums kommun.
Läs mer om Äldreomsorgslyftet på: regeringen.se
Fortsatt uppmaning om att jobba hemifrån – när det är möjligt
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta
hemma ska fortsätta med det även under hösten, detta för att minska
trängseln i kollektivtrafiken bland annat. För medarbetare i Härryda
kommun gäller fortsatt distansarbete, om det är möjligt utifrån

arbetsuppgifter och verksamhetens förutsättningar. Närmaste chef avgör om
arbetsuppgifterna kan utföras på distans eller inte.
En höst med fortsatta utmaningar
Sommaren går mot sitt slut och en höst stundar där covid-19 fortfarande
kommer att vara en del av vår vardag. En stor utmaning är att fortsätta
skydda våra äldre, samtidigt som vi ser ett behov och en längtan efter att
återgå till en vardag där säkra sociala aktiviteter kan ingå. Om och hur vi
kan lösa detta ber vi att få återkomma till.
Tillsvidare behöver vi alla hjälpas åt att fortsätta följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd – även
utomhus, stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, undvika
kollektivtrafik och att vara noga med handhygienen. Hjälp oss gärna att
påminna andra och varandra om detta.
Kontakt
Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst
lena.lager@harryda.se
031-724 61 00 (växel)

