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 Vi startade aktivt arbete för att möta pandemin den 5 mars genom första kommunövergripande samordningsmötet. 
Därefter regelbundna möten varje vecka både länsövergripande, kommunövergripande och 
förvaltningsövergripande. 

 Samverkan i länet (alla kommuner och Region Kronoberg/smittskyddet) har pågått från start. Alla har utgått från 
samma rutiner/riktlinjer, vilka i sin tur har utgått från FHM rekommendationer. Utbildning och information om basala 
hygienrutiner har skett kontinuerligt.  

 Besöksrestriktioner på särskilda boenden infördes 11 mars, vilka förstärktes via regeringsbeslut månadsskiftet 
mars/april genom ett så kallat besöksförbud. 

 Förvaltningen har genom pandemin följt framtagen pandemiplan, vilken har styrt hur verksamheten ska prioritera i 
olika tänkta scenarier avseende tex personalbortfall eller andra förändringar. Även lokala handlingsplaner i varje 
verksamhet har arbetats fram. 

 Utifrån pandemiplanen stängdes seniorträffar, anhörigträffar, anhörigstödsgrupper och uppsökande verksamhet ner 
den 13 mars. Ej nödvändiga utbildningar och möten ställdes in eller genomfördes digitalt från 13 mars. 

 MAS-funktion har stärkts upp successivt från och med mitten av mars, från 40% till 100%. 

 Inventering av skyddsutrustning startade upp den 16 mars. Därefter har inventering skett fortlöpande två gånger 
per vecka, med inrapportering till länsstyrelsen. Förvaltningen har fått hjälp med inköp av två inköpssamordnare. 
Egentillverkning av visir samt stöd med skalmar från IKEA har skett. Genom pandemin har vi haft två centrala 
förråd med skyddsutrustning samt förråd ute på varje enhet. Vi har haft tillgång på skyddsutrustning genom hela 
pandemin. Nu är det på gång en länsövergripande beställning för att skapa ett tremånaderslager. 
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 Samtliga kostnader kopplat till covid-19 bokförs på specifik projektkod från och med 17 mars för att särskilja från 
ordinarie drift.

 Provtagning av personal startade 25 mars. Provtagning har skett enligt rutin av de medarbetare som normalt hade 
kunnat arbeta, men som varit sjukfrånvarande med endast lindriga symtom. Från början möjligt att testa 2 
medarbetare per dag, i slutet obegränsat antal medarbetare per dag. Inom VOF har 164 prover genomförts av 
dessa har 35 konstaterats med covid-19 vilket motsvarar 21% av de testade. Den senaste veckan ser vi ett 
minskat behov av tester. 

 Första provtagning av hemsjukvårdspatient utförs av kommunsjuksköterska den 27 mars. Transporter av prover 
har skett via frivilliga samt personal från Tekniska avdelningen, även helgtid. 

 Dagliga verksamheter inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning stängdes ner från och med början av 
april. Alternativ sysselsättning på individnivå har skapats istället. Detta har dock påverkat den psykiska hälsan hos 
många pga av brutna dagliga rutiner. Något vi har arbetat med parallellt.  

 I början av april kom rekommendationer kring regler på arbetsplatser för att undvika smittspridning, bland annat 
rekommendationer att arbeta hemifrån om det är möjligt. Chefer kan arbeta hemifrån men inom VOF har vi istället 
prioriterat ett närvarande och tillgängligt ledarskap för de medarbetare som arbetar i frontlinjen.

 Möjlighet för omsorgstagare på särskilda boenden att ha kontakt med anhöriga via Skype startade igång i början av 
april. 
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 I början av april började vi rigga för så kallad samvårdavdelning efter signaler från Stockholm om att insjuknade 
äldre/riskgrupper snabbt blir svårt sjuka och behöver palliativ vård i livets slutskede. Utbildning i palliativ vård 
genomfördes till tänkt personalgrupp. Hittills har vi inte behövt starta upp samvårdsavdelning. 

 Vi genomförde en skarp övning i emottagande av oerfaren personal från skola/förskola på särskilda boenden 15 
april. Dels för att testa verksamheternas lokala handlingsplaner och dels för att skapa trygghet hos oerfarna 
medarbetare från skolan.  

 Kommunal beslutade om skyddsombudsstopp hos en omsorgstagare inom hemtjänsten 21 april. Kommunal krävde 
mer/annan skyddsutrustning än vad myndigheterna rekommenderade. Arbetsmiljöverket hävde skyddsstoppet efter 
3 timmar. Den enskilde påverkades inte negativt, utan fick sin hjälp/stöd under hela skyddsstoppet. 

 VON beslutade tillfälligt att begränsa verkställighet av bistånd fattat av hemkommuner för vistelse i Tingsryds 
kommun den 22 april. Beslutet var kopplat till rekommendationer om ej nödvändiga resor och att minska 
smittspridning inom riskgrupper. Beslutet hävdes i juni kopplat till nya rekommendationer med fritt resande i 
Sverige från och med 13 juni. 

 Från början av maj såg vi tendenser på en viss ökning av smittade omsorgstagare inom hemtjänsten. Den 6 maj 
styrde vi därför om korttidsavdelningen på Örnen till en covidavdelning och startade samtidigt upp tre ordinarie 
korttidsplatser på Annexet i Ryd. Den 13 maj startades covidteam inom hemtjänsten upp. Vi riggade också för att 
vid behov kunna starta upp ytterligare ordinarie korttidsplatser på Sjöviksgården samtidigt som vår planering för 
eventuell samvårdavdelning låg kvar.  

 Den 15 maj kompletterades skyddsutrustningen med att använda visir i samband med ansiktsnära vård (30cm) 
oberoende symtom. 
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 Runt Kristi himmelfärdsdag såg vi en avsevärd ökning av konstaterade fall inom ordinärt boende i tätorten. Vi hade 
då ca 10 ärenden inom hemtjänsten och 8 ärenden på korttidsavdelning. Den 25 maj skickade vi därför ut förstärkt 
information till samtliga 70-plussare i kommunen om vikten av att följa rekommendationer och att stanna hemma. 
Under denna perioden hade vi också mycket höga personalbortfall inom hemtjänsten i tätorten samt inom 
sjuksköterskeorganisationen (drygt 30%). Vi fick aktiv hjälp från förskolepersonal i hemtjänsten under en vecka.

 Den 29 maj träffades en överenskommelse med Kommunal om förändrat heltidsmått för covidavdelning och 
covidteam för att förbättra arbetsmiljön i samband med arbete i skyddsutrustning. 

 Fr om 6 juni infördes ökad och förstärkt provtagning av omsorgstagare vilket innebär att samtliga inflyttningar till 
särskilt boende skall provtas. Isolering av provtagen OT sker till dess provsvaret visar negativt. 

 Den 10 juni startade den första säkra mötesplatsen på ett av våra särskilda boenden (plexiglas). Förvaltningen har 
fått hjälp av Tingsrydsbostäder med iordningställande och snickrande. Alla mötesplatser är igång.  

 Totalt har 31 omsorgstagare testats positiva för covid-19, varav 1 på särskilt boende och 30 inom ordinärt 
boende/korttidsboende. 6 omsorgstagare har avlidit. 

 Från och med v 24 ser vi tendenser på minskad smittspridning. Vi har inget nytt fall sedan 6 juni och inga nya 
prover tagna under midsommarhelgen. I nuläget har vi 4 fall som tas om hand av covidteamet inom hemtjänsten, 3 
i tätorten och 1 i Väckelsång. Samtliga på covidavdelningen är smittfriförklarade. 

 I förra veckan, den 17 juni, beslutade vi därför att dela upp korttidsavdelningen på Örnen till att ta emot både 
smittade och icke smittade. Fördelning av platser blir 7 för icke smittade och 3 för smittade. Vi har tagit stöd av 
smittskyddssjuksköterska i bedömningen att uppdelning av avdelningen inte behöver ske på annat sätt än genom 
markering i golvet. Fortsatt gäller dock att begränsa personal som jobbar mot smittade samt isolering. 
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Trots ett minskat smittläge är det mycket viktigt att hela samhället fortsätter att följa de rekommendationer som finns.
Det är inte läge att slappna av än. Därför ska vi:

 Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk

 Håll avstånd till varandra 

 Sköt basala hygienrutiner och tvätt och sprita händerna ofta

 Låt bli att ta dig i ansiktet, munnen och ögonen

Vi har genom hela pandemin sett prov på en organisation som fungerar i kris. Jag är både stolt och imponerad av den 
samarbetskraft och den flexibilitet som organisationen har visat upp, både internt inom VOF men också totalt sett inom 
kommunen. 
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