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2. Syftet med mötet
Syftet med mötet är att dela information, samverka och 
samordna hanteringen av covid-19 i Gällivare kommun. 

Målet är att sprida information och uppnå samordning i 
syfte att skapa delaktighet och att effektivisera 
användningen av samhällets resurser.



3. Ordningsregler
• För god mötesordning, tryck på ikonen för mikrofonen så du kopplar bort 

ditt ljud till dess du ska tala. 
• Slå av din kamera genom att klicka på ikonen för videouppspelning. 
• Åhörare kan ställa frågor via chattfunktionen

Mötets moderator tillser att frågorna lyfts
• Anmälan till talarlistan sker genom att uppge organisation.
• Ordföranden fördelar ordet.
• Observera att mötet endast avser att behandla öppen information.



4. Mötets öppnande

Monica Flodström



5.
Lägesbild i länet och kommunen



5. Lägesbild Länet (v 11)



5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)



5. Lägesbild – antal fall/vecka (BD)



5. Lägesbild – Mutation(BD)



5. Lägesbild – Åldersfördelning(BD)



5. Lägesbild – Antal på vårdavd. & IVA (BD)
Smittade NB:
16 419(15 756)

Avd NB:
19 (21)

IVA NB:
13 (8)
IVA övrig:
0

Avlidna NB:
236 (234)

Avd Gve:
6 (7)
IVA Gve: 
3 (2)



5. Lägesbild – antal prover PCR



5. Lägesbild – Antal avlidna



5. Lägesbild – Sammanfattning för länet



5. Lägesbild – Gällivare kommun

• Marginell minskad spridning i kommunen.
Incidens minskat från 4,75 till 4,12 (incidens = antal promille smittade/1000 inv)

• Antal nya fall i Gällivare är 83 vecka 11 och 72 vecka 12. Minskad med 13%

• I sjukhusets upptagningsområde (Jokkmokk, Pajala, Kiruna och Gällivare)
fanns 286 smittade v 11 och 205 v 12. Under 2 veckor 491 smittade

• Endast folkbokförda i Gällivare registreras i statistiken 

• Gällivare (72) tredje högst incidens i länet. Jokkmokk (44 fall) och Älvsbyn (40 fall) har högre incidens 

• Fortsatt ingen smittspridning på äldreboenden. 



5. Lägesbild – Socialförvaltningen
• 4 konstaterade brukare vid hemvården

• 2 konstaterad brukare vid funktionshinderområdet

• 0 konstaterad brukare vid vård och omsorg

• 9 brukare avlidna kopplade till Covid-19



5. Lägesbild – Barn och Utbildning
• Enstaka smittade i förskolor och skolor – information till berörda via Lämna-Hämta 

eller Schoolsoft

• Ökad vikariebrist vid hög smitta i samhället

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för elever i förskoleklass och äldre



5. Lägesbild – Gymnasieskolan



5. Lägesbild – Ungdom Fritid Kultur
• Pga ökad smittspridning ser vi inte möjlighet att i nuläget öppna mer, men hoppas naturligtvis att 

alla nu är kloka, försiktiga och ansvarstagande så att vi snart kan välkomna även vuxna i våra 
verksamheter

• Tänk också på att givetvis stanna hemma vid minsta symtom i familjen, att alltid hålla avstånd och 
hygien. Men också att avanmäla dig eller barnet så att platsen kan gå till någon annan

• Det är viktigt att alla hjälps åt nu, ingen vill se vänner, familj och bekanta bli allvarligt sjuka, 
vården är redan hårt ansträngd, Vi måste gemensamt visa att Gällivare kan bromsa detta, vi 
kunde i somras, vi kan nu också!



5. Lägesbild – SAMT



5. Lägesbild – Miljö – bygg och räddning



5. Lägesbild - Kommunikation



6. Information från Region Norrbotten



6. Nuläge
Regionen

• Färre antal smittade jämfört med övriga 
landet, men fortfarande en mycket hård 
belastning i vården

• 210330: 32 personer vårdas på sjukhus 
i länet, varav 12 personer vårdas på C-
IVA 

• Högt tryck på vaccineringarna i länet

• Möjlighet till provtagning under helgen 
fortsätter under och efter påsk

Gällivare
• Smittläge vecka 12: ca 72 st
• Neddragning av planerad mottagning
• Omfördelat personal från mottagningar till 

slutenvård och IVA
• Överbeläggningar framför allt på IVA 
• Ansträngt läge på grund av hög 

sjukfrånvaro
• Behov av personal
• Semester





Vidare information från Region 
Norrbotten

• Testning och öppettider i påsk, information kommer i 
pressmeddelande

• Facebookinlägg om att hålla sig till de allmänna råden och 
undvika onödiga risker så man slipper besöka vården under 
helgen.

• Knacka inte dörr under påsken, påskkärringarna får vänta

• Annons på Snapchat för de som är 15-25 år.

• Sponsrat inlägg om Agneta som är runt 40 år som blev så 
sjuk att hon hamnade i respirator.



https://www.facebook.com/norrbotten.se/posts/4074313229257497
https://www.facebook.com/norrbotten.se/posts/4055253991163421
https://www.facebook.com/norrbotten.se/posts/4046370045385149
https://www.facebook.com/norrbotten.se/posts/4017685534920267


Vill du hjälpa till med att trygga vården i Gällivare?

Gällivare sjukhus står inför en utmanande period. Spridningen av covidviruset fortsätter och 
den direkta konsekvensen blir ett ökat behov av sjukvård. Därför kommer att behöva all den 
hjälp vi kan få. Gällivare sjukhus efterfrågar personal med både med vårdutbildning och utan 
vårdutbildning. Kontakta oss om intresse finns för att arbeta inom vården.

bemanningsenheten@norrbotten.se

mailto:bemanningsenheten@norrbotten.se


Exempel på arbetsuppgifter till personer utan tidigare 
erfarenhet från att arbeta inom vården

• Assistera undersköterskor vid enklare omvårdnadsarbete/undersökningar

• Enklare kontroller/hantering av medicinsk utrustning

• Städning, rengöring av vårdutrymmen/personalrum

Mejla din intresseanmälan till bemanningsenheten@norrbotten.se märkt med 
”Intresseanmälan Gällivare sjukhus”. Bifoga gärna ett cv där du beskriver kortfattat din 
tidigare arbetslivserfarenhet och kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig på telefon 
för en kortare intervju.

mailto:bemanningsenheten@norrbotten.se


Nuläge kommunerna 210330
Jokkmokk

• LSS, hemtjänst: 0
• Säbo: 1 boende, 0 personal

Gällivare (inga uppgifter angående personal)
• AFF/LSS: 2 brukare
• Säbo: 0
• Hemvården/hemtjänsten: 4 brukare

Pajala
• LSS: 0
• Säbo: 0 brukare, 1 personal
• Hemtjänst: 0 brukare, 1 personal 

Kiruna
• Inga smittade i kommunens verksamheter



Nuläge vaccinationer 210330
Samordnare: Camilla Segerlund, Kristina Helldén

Gällivare, Jokkmokk och Pajala
• Bokningen öppen för 70+. Tydligt att denna grupp är aktiv med att boka 

tid på webben för tiderna går åt fort!

• Ungefärliga antal doser som går ut i våra respektive kommuner per 
vecka:

• Jokkmokk: 350-450
• Pajala: 150-425
• Gällivare: 625-2500

Det är en bra stämning i lokalerna, både bland personal och våra kunder! 



7. Information från Aitik / Boliden



8. Information från Coop 

Johan Häggkvist – Stora Coop Gällivare



9. Frågor



10. Ny mötestid

• Vi fortsätter att ha möten en gång i veckan. 

• Länk till mötena läggs ut på hemsidan senast KL 16.00 dagen innan mötet. 

• Presentatörer får inbjudan senast kl 16.00 dagen innan mötet

• Nästa möte onsdag 24 mars Kl 09.00
Skulle det uppstå ett behov av möte innan aktuellt datum så bjuder kommunen in till möte.

• Aktörer ombeds inkomma med frågor och eventuella önskemål om presentation senast kl 16.00 
dagen innan mötet.

• Alla lägesbilder är varmt välkomna 



11. Mötet avslutas
• Presentation läggs ut på kommunens hemsida under fliken ”Information om 

Coronaviruset”

• Kontakt med kommunen i samverkansfrågor sker via mail 
samverkan@gallivare.se
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