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Övergripande lägesbild

Fem kommuner av 13 har höjt sin påverkansgrad ett eller två steg jämfört med senaste rapporteringen. Sammanlagt 

rapporterar sex kommuner om en måttlig påverkan och sju betydande påverkan på den kommunala hälso- och 

sjukvården samt omsorgen. 

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett väldigt ansträngt läge med en allvarlig påverkan. Det ansträngda läget härleds 

till stor personalfrånvaro och ett tryck på hälso- och sjukvården på grund av smittspridning av coronavirus och andra 

sjukdomar. Påverkan för att hantera Covid-19 sjuka patienter har ökat och patienter är nu spridda över 

vårdavdelningarna då fler vårdas för annan primär sjukdom vilket påfrestar verksamheterna.

I nuläget vårdas 81 patienter för covid-19 på sjukhus, varav 4 patienter på IVA. De allra flesta som vårdas på sjukhus 

är ovaccinerade, men i viss mån vårdas även äldre som är vaccinerade men har sämre immunförsvar.

Flera kommuner rapporterar om fortsatt ökad hantering och planering kopplat till den höga smittspridningen i 

samhället, exempelvis genom prioriteringar och anpassade rutiner. Det finns fortsatt bemanningsproblematik på grund 

av sjukfrånvaro, karantän och VAB. Flera kommuner rapporterar att det är svårt att bemanna med vikarier inom 

verksamheterna vid ordinarie medarbetares frånvaro.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl. kommunikation 
Samverkansbehov för nationell samordning, länsstyrelsesamordning, regionernas samordningsbehov, kommunal samordning samt 

kommunikationsbehov

Regionen ser ett samverkansbehov med kommuner så att de tar hand om färdigbehandlade patienter från Region 

Östergötland och ger eventuell fortsatt vård om det finns behov av det för att sprida ut belastningen på sjukvården.

Söderköpings kommun anger långa leveranstider vissa komponenter för VA. Därav finns ett samverkansbehov kring 

om det finns kritiska komponenter på lager i andra kommuner.

Fortsatt behov av samordnad kommunikation kopplat till provtagning, karantäns- och isoleringskrav vid bekräftad 

covid-19 för att möta informationsbehovet. Att det händer mycket på kort tid är också en utmaning som skapar behov 

av samordnad och tydlig kommunikation och information. Det finns ett fortsatt behov av att kommunicera betydelsen 

av att alla vaccinerar sig för att undvika allvarlig sjukdom.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
Vidtagna och planerade åtgärder

Regionen erbjuder antigentester till kommunernas hälso- och sjukvård samt omsorg för att kunna göra undantag från 

karantänsregler. Regionen har även stärkt upp med en telefonlinje för att hantera det ökade antalet frågor som 

kommer in från allmänheten. Flödesscheman har tagits fram för att underlätta vägledandet till befolkningen hur en bör 

agera vid symtom och kring karantän.

Flera kommuner har startat en krishanteringsstab samt aktiverat kontinuitetsplaner för att hantera rådande situation 

med hög smittspridning och hög personalfrånvaro.

Flera kommuner rapporterar om stor påverkan inom förskola och skola. Hantering görs genom anpassning av 

undervisning och i vissa kommuner förekommer situationer där distansundervisning har införts som tillfälliga lösningar 

från årskurs två och uppåt samt att förskoleklasser ställt in sin verksamhet.

Flera kommuner arbetar med bemanningsanpassningar för att hantera personalfrånvaro inom skola- och 

omsorgsverksamheterna.

RTÖG rapporterar att det finns vissa vakanser i verksamheten med anledning av konstaterad smitta och karantän. 

Fortsatt plan och inriktning att upprätthålla verksamhet enligt styrdokument. Över tid kan planerad bemanning på vissa 

stationer vara påverkad men beredskap kan upprätthållas och räddningsinsatser genomföras.

Länsstyrelsen har startat ett arbete utifrån nya uppdraget från regeringskansliet och har tagit fram en modell för hur 

rådgivning i frågan kommer ske. Länsstyrelsen tillhandhåller test-kit för samhällsviktig verksamhet (SVV) och har efter 

identifiering av SVV erbjudit tester till dem. Kommunikationsinsatser görs löpande kopplat till dessa uppdrag.

Kommunspecifikt

Generellt i kommunerna är bemanningen på utbildnings- och socialförvaltningarna fortsatt ansträngda på grund av 

hög sjukfrånvaro, karantän och vård av barn. Flera kommuner har höjt sin påverkansgrad för offentlig förvaltning.

Norrköpings kommun rapporterar kritisk påverkan på utbildningskontoret pga. mycket höga sjuktal inom 

utbildningskontoret. Vilket påverkar undervisningskvaliteten samt innebär en mycket ansträngd arbetsmiljö. Stort 

antal skol- och förskole enheter har genomfört anpassningar pga. detta. Kommunen bedömer att de närmsta två 

veckorna kommer att vara kritiska, för att sedan gå ner i påverkansnivå.

Motala kommun rapporterar att de nya rekommendationerna gällande karantän har underlättat deras arbete men 

situationen är fortfarande ansträngd inom verksamheter så som skola, omsorg och kost.

Norrköpings och Mjölby kommun anger en ökad påverkan inom VA-verksamhet pga. personalbrist.

Norrköpings, Söderköpings, Finspång, Motala och Mjölby kommun anger påverkan på kommunal 

kostverksamhet pga. personalbrist eller omflyttning av personal.

Vadstena kommun anger att läget i omsorgen förvärrats av en tämligen omfattande vattenskada på ett SÄBO.

Kinda och Motala kommun rapporterar svårigheter med att beställa munskydd från ordinarie leverantör.

Godkänd av: Håkan Dahm, stabschef
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Samlad bedömning
Liv och hälsa Allvarlig påverkan. 

• Hälso- och sjukvården på regionen befinner sig i ett fortsatt ansträngt läge med en allvarlig påverkan. 

• Det fortsatt ansträngda läget härleds till stor personalfrånvaro och tryck på hälso- och sjukvården på grund av säsongsinfluensa, RS-virus infektioner samt 

smittspridning av coronavirus. 

• Fortsatt ökad bemanningsproblematik och svårigheter med att hitta vikarier i flera kommuner, främst pga. korttidsfrånvaro. 

• Fortsatt ökat antal kommuner som rapporterar måttlig påverkan samt betydande påverkan inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Samhällets funktionalitet Betydande påverkan. 

• Ökad påverkan på offentlig förvaltning i kommunerna. En kommun bedömer påverkan på utbildningsförvaltning som kritisk. Tre anger betydande påverkan 

utifrån generell sjukfrånvaro. Dock verkar kommunerna kunna hantera de problem som finns.

• Det finns fortsatta signaler på personalbrist inom samhällsviktiga funktioner främst från kommunal verksamhet, men kan hanteras och situationen i de mest 

kritiska samhällsviktiga funktionerna, så som VA, bedöms som under kontroll.

• Fortsatt hög belastning och påverkan på kommunikation- och information i och med nya restriktioner och förhållningsregler hos några kommuner.

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Måttlig påverkan. 

• Restriktionerna i deltagarantal medför inskränkningar i grundläggande rättigheter, exempelvis mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. 

Dessa värden kan även påverkas av covidbevis.

Miljö och ekonomiska värden Måttlig påverkan. 

• Oro i vissa branscher för konsekvenser av nya restriktioner och rekommendationer.

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

• Norrköpings hamn rapporterar en risk för en mer ansträngd situation främst kopplad till en ökad frånvaro. Det finns en risk för en situation där det inte går att 

möta förväntningar på tillgänglighet och produktion. Hamnens situation påverkas också av att det är ett högt tryck på ankommande fartygstrafik, orsakad av de 

internationella störningarna på fraktmarknaderna.

• Den höga sjukfrånvaron är problematisk för många företag i länet. Det kommer signaler om en stor och bred påverkan på företagen som kan liknas vid 

pandemins inledning. Karantänsreglerna för friska personer ses som en stor utmaning. Många företag i alla sektorer vittnar dessutom om att de påverkas 

negativt av begränsningar av möten och tillställningar.

Nationell suveränitet Uppgift saknas.

Förtroende Måttlig påverkan. 

• Fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser kring eventuellt nya restriktioner och rekommendationer.

Endast öppen information

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



Lägesbild över hur arbetet med testning för covid-19 och 

nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet fortgår

Sammanfattning

Andelen positiva provsvar är drygt 50 %  vilket är en ökning. Incidenstalet per 100 000 invånare är senaste veckan är runt 4600 vilket innebär att smittspridningen fortsatt ökar kraftigt. 

Bedömd förmåga: Möter kapaciteten behovet enligt nuvarande rekommendationer? JA

Ny information gulmarkeras

1. Beskriv förmåga att kapacitetsmässigt 

klara all testning (PCR och serologisk) 

samt ev. arbete med snabbtester.

Kapaciteten för testning är tillräcklig i nuläget. Regionen säkerställer att samhällsviktig verksamhet kan provtas vid behov .

Andelen positiva provsvar ligger över 50%. I medelvärde de senaste 7 dagarna med en hög incidens på nära 4600/100 000 invånare. 

De nya riktlinjerna märks och det är inte lika svårt att bokat tid för provtagning vilket underlättat arbetsbelastningen.

Just nu testas något färre än tidigare veckor och analyskapaciteten är god med ytterligare utrymme för fler prover.

2. Vilka insatser görs för att informera om 

undantag i karantänsbestämmelserna för 

nyckelpersoner i samhällsviktig 

verksamhet? (enligt MBS:s lista)

Länsstyrelsen har startat ett arbete utifrån nya uppdraget från regeringskansliet och har tagit fram en modell för hur rådgivning i frågan kommer ske. I 

information om arbetet med provtagning för samhällsviktig verksamhet som kommunicerats via media berörs även frågan om undantag i 

karantänsbestämmelserna för nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet.

3. Redogör för arbetet med provtagning för 

samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelsen tillhandhåller test-kit för samhällsviktig verksamhet (SVV) och har efter identifiering av SVV erbjudit tester till dem. Länsstyrelsen har 

tilldelat test-kit till flera aktörer i begränsad mängd och efterfrågan är inte så stor i nuläget.

4. Identifierade hinder i genomförandet. 

Vid kapacitetsbrist beskriv vari bristen 

ligger.

Inget nytt att rapportera.

5. Identifierade samverkansbehov lokalt, 

regionalt och nationellt.

6. Redogör för  kommunikationsinsatser. Ser ni 

speciella kommunikationsutmaningar? Vilka?
Förändringarna kring provtagning och hushållskarantän har varit en kommunikativutmaning i att förklara vad som gäller för allmänheten samt för 

personer anställda inom vård och omsorg. Förtydligandet som kom från FHM i början av veckan tydliggjorde och underlättade hanteringen inom 

regionen. Regionen har bland annat bemannat upp en extra telefonlinje för att besvara inkommande frågor rörande testning och karantän. 

Endast öppen information



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

Regionen arbetar för att vaccinera i en hög takt med alla tillgängliga resurser. Regionen arbetar intensivt med att kalla personer till vaccinering för den tredje dosen.

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. 87,3% av länets invånarna över 18 år har fått den andra dosen. 51,3 % 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. Hittil ls har 68 % i denna åldersgrupp vaccinerat 

sig med dos ett. Barn som tillhör riskgrupper erbjuds nu dos fyra. För övriga under 18 år kommer Regionen avvakta med att erbjuda dos tre. I länet har  över 90 %

av befolkningen över 65 år fått en tredje dos vaccin. Regionen vaccinerar i en hög takt med alla tillgängliga resurser. Regionen arbetar med att kontinuerligt kalla till 

vaccination med dos 3. Vaccinationsgraden variera något geografiskt i länet vilket är något som Regionen arbetar med för att åtgärda.

I länet finns fortsatt tre stora vaccinationscentraler öppna samtidigt som allmänheten kan boka tider för vaccination på samtliga vårdcentraler. Det arbetas även 

kontinuerligt med olika drop-in insatser för att öka vaccinationstäckningen. 

2. Beskriv insatser som ni tror 

kan ha haft effekt för att öka 

vaccinationstäckning i grupper 

och områden där 

vaccinationstäckningen är lägre.

Regionen arbetar intensivt med att öka vaccinationstäckningen med hjälp av brevutskick och kommunikation i olika kanaler till invånarna. Man arbetar mycket 

med att erbjuda enkel tillgång till vaccination och riktade insatser mot olika målgrupper. De främsta kommunikativa utmaningarna är att det fortsatt är viktigt 

att vaccinera sig samtidigt som smittspridningen ökar även bland vaccinerade.

3. Redogör för 

kommunikationsinsatser riktade 

mot de grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre

Fokus är att förtydliga gällande riktlinjer och rekommendationer samt att vara tydliga med att Omikron har en stark påverkan på hälsa och sjukvård i länet. 

Kontinuerliga insatser görs för att nå ut med information om vaccinationsinsatsen till socioekonomiskt utsatta områden.

Regionen fortsätter arbetet med att öka vaccinationstäckningen med hjälp av brevutskick och kommunikation i olika kanaler till invånarna. Man arbetar med 

att erbjuda enkel tillgång till vaccination i form av drop in. En kommunikativ utmaning är att förmedla vikten av att vaccinera sig samtidigt som 

omikronvarianten ger mildare sjukdom och även många vaccinerade insjuknar. Avisering om kommande lättnader i restriktioner ökar den kommunikativa 

utmaningen angående detta.

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.

Endast öppen information


