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Nu har sommaren äntligen kommit och förutom ljuset och värmen är det andra positiva saker som bör 
nämnas. Under våren har vi åter kunnat öppna upp för mer generösa besöksrutiner i våra verksamheter 
eftersom vi, precis som inför förra sommaren, sett en ”dipp” i smittspridningen och antal sjuka i covid-
19. Fokus har även kunnat riktas på aktiviteter, fortbildningar och annan viktig utveckling av våra 
verksamheter. Här nedan nämns lite av det som är aktuellt för sommaren men även senare under året. 
Med förhoppning om en lugn & fin sommar i era verksamheter och att ni alla får lite välbehövlig ledighet!
                              /Erik Lindén, MAS  
 

Fortsatt krav på munskydd 

Trots en relativt låg smittspridning och låga smittotal på riksnivå så ser vi en något högre smittspridning 
i bl.a. Stockholmsregionen. Därför har Region Stockholm beslutat att krav på munskydd inom all 
kommunal vård och omsorg ska kvarstå, åtminstone till 31 augusti. Mer information om detta finns på 
https://vardgivarguiden.se/nyheter/2022/juni/rutiner-for-provtagning-och-source-control-kvarstar-under-
sommaren/ 
 

Höga temperaturer och värmebölja ☀ 

Ovan nämna ljus och värme innebär samtidigt en risk för 
många av de vi vårdar. Nyligen mailade jag ut information 
från bl.a. Folkhälsomyndigheten som riktar sig både till dig 
som verksamhetschef likväl som övrig personal inom vård 
och omsorg. Ta gärna del av detta, och annat material, 
som finns samlat på https://sollentuna.se/mas 
 

Utbildningar 

Under våren har flera SÄBO utbildat palliativa ombud via 
Palliativt kunskapscentrum (PKC), ytterligare en satsning görs till hösten. Även för hemtjänsten finns 
möjlighet att boka utbildningstillfällen via kontakt med Palliativt kunskapscentrum. För kontaktuppgifter, 
se https://www.pkc.regionstockholm.se 
 
Under hösten satsar Sollentuna kommun, tillsammans med Apoteket AB, på att stärka kompetensen 
bland delegerad personal inom LSS. Anmälan har gått ut till er som är verksamhetsansvariga inom LSS.  
 

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdos fr.o.m. i höst. I Stockholmsregionen kommer det 
fr.o.m. 1 september vara möjligt för personer äldre än 65 år (SÄBO och hemtjänst) att vaccinera sig. 
Efter ett par veckor kommer påfyllnadsdos även erbjudas till personer under 65 år med ökad risk för att 
bli allvarligt sjuk i covid-19 (vissa inom LSS). Senare under hösten kommer övriga under 65 år erbjudas 
påfyllnadsdos, ex. vårdpersonal och övriga boende inom LSS och socialpsykiatri.  
 

Ersättare under min semester 

Mellan 27 juni och 22 juli går Ida Tegnefjord in som ersättare för mig. Flera av er känner henne sedan 
tidigare. Hon finns tillgänglig på ida.tegnefjord@sollentuna.se alt. 08-579 213 32. 
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