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Övergripande lägesbild

Tre kommuner av 13 har sänkt sin påverkansgrad jämfört med senaste rapporteringen. Sammanlagt 

rapporterar sex kommuner ingen påverkan (två ej svarat), fem måttlig påverkan på den kommunala hälso-

och sjukvården samt omsorgen. 

Situationen inom hälso- och sjukvården är fortsatt stabilt och påverkan bedöms som betydande. 

I nuläget vårdas 63 patienter för covid-19 på sjukhus, varav 5 patienter på IVA. De allra flesta som vårdas 

på sjukhus är ovaccinerade. Ett antal av dessa är inlagda primärt för andra sjukdomar/skador men har 

sekundärt covid-19 också. Patienter som vårdas för covid-19 minskar men inneliggande patienter med 

covid-19 som sekundärt vårdbehov ökar. 

Flyktingar från Ukraina erbjuds vaccination för covid-19 och övrig vaccination efter behov exempelvis mot 

mässlingen vid hälsoundersökningar.

Av dem som är över 80 år och erbjudits en fjärde dos har endast 33 % vaccinerats.

Den främsta påverkan hos några av kommunerna gäller fortsatt bemanningsproblematik på grund av 

sjukfrånvaro och VAB. Sammantaget har bemanningssituationen överlag förbättrats.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl. kommunikation 

Samverkansbehov för nationell samordning, länsstyrelsesamordning, regionernas samordningsbehov, 

kommunal samordning samt kommunikationsbehov

Generellt är det ett lugnare läge kopplat till kommunikativa åtgärder med anledning av covid-19.

En kommunikativ utmaning är att förmedla vikten av att vaccinera sig trots lättade restriktioner samtidigt 

som omikronvarianten ger mildare sjukdom men även många vaccinerade insjuknar, speciellt nu bland 

yngre i åldersgruppen 12 till 15 år. Lättnader i restriktioner har ökat den kommunikativa utmaningen 

angående detta, speciellt att smittskyddsåtgärder kvarstår inom sjuk- och tandvården så som smittsäkra 

besök.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer

Vidtagna och planerade åtgärder

Regionen har fortsatt en telefonlinje för att hantera frågor som kommer in från allmänheten rörande 

pandemin. Frågorna gäller bl.a. provtagning för covid-19. Regionen arbetar även med den nationella 

vaccinationsveckan vecka 11. Stora kommunikationsinsatser planeras denna vecka. Länsstyrelsen bidrar 

att sprida information under vaccinationsveckan.

Kommunspecifikt

Norrköpings kommun rapporterar nedåtgående sjuktal inom skola och barnomsorg.

Finspångs kommun rapporterar sänkt påverkan från betydande till måttlig på hälso- och sjukvård samt 

omsorg. Kommunen anger att det är svårt att bemanna med vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro. 

Ydre kommun rapporterar att man avslutat ledningsmöten kopplade till pandemin.

Motala kommun rapporterar att frågor kopplade till kriget i Ukraina påverkar förvaltningarna mer än 

pandemin.

Godkänd av: Anna-Lena How, stabschef

Endast öppen information

Inrapporterat v.10, publicerat v 11.



Samlad bedömning
Liv och hälsa Betydande påverkan. 

• Påverkan på hälso- och sjukvården inom regionen är fortsatt betydande men är stabil. 

• Det finns fortsatt bemanningsproblematik och svårigheter med att hitta vikarier i vissa av kommunerna, dock rapporterar fler om en förbättring under de senaste 

veckorna. 

• Kommuner rapporterar ingen påverkan samt måttlig påverkan inom hälso- och sjukvård samt omsorg vilket är en förbättring jämfört med föregående 

rapportering.

Samhällets funktionalitet Ingen påverkan. 

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan. 

Miljö och ekonomiska värden Måttlig påverkan. 

• Oro i vissa branscher för konsekvenser av pandemin och eventuella nya utbrott. 

• Viss fortsatt påverkan på verksamheter på grund av ökade priser och globala transportproblem. 

• Verksamhetsutövare anger att de kommer att behålla vissa åtgärder framöver. Exempel på det är handsprit, plexiglas och golvmarkeringar. Flera gym 

rapporterar att de kommer att trappa upp verksamheten stegvis. 

Nationell suveränitet Uppgift saknas.

Förtroende Måttlig påverkan. 

• Fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser kring borttagna restriktioner och ändrade rekommendationer.

Endast öppen information

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 



2022-03-14

Under perioden har vi inte någon pågående tillsyn. Slutlig uppföljning och utvärdering av 

uppdraget pågår och en rapport tas fram. Bland annat har en enkät skickats ut till samtliga 

tillsynade verksamheter.

Inledningsvis kommunicerades att tillsynen upphörde och att möjligheten fanns att kontakta 

Länsstyrelsen med för frågor. Det är dock inte en möjlighet som utnyttjats.

Beredskap har upprätthållits genom att avdela personer som har bevakat inkommande mejl 

och telefon. Länsstyrelsen har tagit fram utvärdering för utskick till verksamhetsutövare och 

har sammanställt en rapport med erfarenheterna från arbetet under hela perioden. Utöver det 

har personer från tillsynsverksamheten gått in och bidragit med sin kompetens i olika 

verksamheter på Länsstyrelsen men varit beredda att återgå till tillsyn om behov uppkommit.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
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Kommentar:

Generella iakttagelser och slutsatser

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?Hur har tillsynen bedrivits under föregående veckor?

Bara öppen information
Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen 

Vecka 7-10 2022

Frågor till länsstyrelserna



Sammanfattning, vad är det viktigaste som ni vill lyfta?:

Regionen arbetar även med att förbereda den nationella vaccinationsveckan vecka 11. Stora kommunikationsinsatser planeras för denna vecka.

Lägesbild uppdrag Storskalig vaccination 

och uppdrag ökad vaccinationstäckning
Ny information gulmarkeras

1. Redogör för uppdraget 

storskalig vaccination (pågående 

arbete, andel fullvaccinerade)

Tillgången till vaccin är god. 87,5 % av länets invånarna över 18 år har fått den andra dosen. 66,5 % har fått dos tre i åldern 18 år och uppåt. 

Det är fortsatt en utmaning i att nå de yngre åldersgrupperna och få dessa att vaccinera sig, speciellt i åldersgruppen 12 till 15 år. Detta kan bero på att 

sjukdomen inte är lika allvarlig för denna åldersgruppen, men de sprider den fortfarande till andra vilket gör det viktigt att de vaccinerar sig också. Hittills har 

67,1 % i denna åldersgrupp vaccinerat sig med dos ett. Av dem som är över 80 år och erbjudits en fjärde dos har endast 33 % vaccinerats.

I länet har  över 90 % av befolkningen över 60 år fått en tredje dos vaccin. 

2. Beskriv insatser som ni tror 

kan ha haft effekt för att öka 

vaccinationstäckning i grupper 

och områden där 

vaccinationstäckningen är lägre.

3. Redogör för 

kommunikationsinsatser riktade 

mot de grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre

Regionen arbetar även med att förbereda den nationella vaccinationsveckan vecka 11. Stora kommunikationsinsatser planeras inför denna veckan. 

4. Hur ser samverkan ut med 

region, kommuner och 

civilsamhälle för att uppnå högre 

vaccinationstäckning?

5. Beskriv Länsstyrelsens stöd till 

regionen i arbetet med att nå en 

högre vaccinationstäckning.

Länsstyrelsen bidrar att sprida information under vaccinationsveckan. 

Endast öppen information


