
Samlad lägesbild Länsstyrelsen Östergötland, datum: 2022-03-01 tid: 10.00

Övergripande lägesbild

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

rapporterar fem kommuner ingen påverkan, sju måttlig påverkan och en betydande påverkan på den 

kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen. 

Situationen inom hälso- och sjukvården är stabilare än tidigare och påverkan bedöms som betydande. Det 

förekommer fortsatt en viss personalfrånvaro och ett tryck på hälso- och sjukvården på grund av 

smittspridning av coronavirus och andra sjukdomar/skador. 

I nuläget vårdas 80 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 7 patienter på IVA. De allra flesta som 

vårdas på sjukhus är ovaccinerade. Patienter som vårdas för covid-19 minskar men inneliggande patienter 

med covid-19 som sekundärt vårdbehov ökar. Andelen inneliggande patienter som primärt vårdas för 

covid-19 uppgår till cirka 40 %.

Av den provtagning som genomförs av anställda inom vård och tandvård är 40 % av testerna positiva och 

incidensen uppgår till 340 av 100 000.

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

och VAB. 

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. Fokus är 

att förtydliga riktlinjer och rekommendationer som faktiskt gäller samt att vara tydliga med att Omikron har 

en påverkan på hälsa och sjukvård i länet. Speciellt då smittskyddsåtgärder kvarstår inom sjukvården och 

tandvården. Viktigt med fortsatt information om att vaccinera sig trots lättade restriktioner, speciellt nu 

bland yngre i åldersgruppen 12 till 15 år.

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. Som en konsekvens av pandemin är arbetet med 

riktad information för att inte sprida smitta inom vården extra prioriterat inom regionen. Regionen har 

fortsatt en bra dialog med kommunerna gällande eftervård av covid-19-patienter och möjligheten för detta 

är god.

Generellt arbetar kommunerna med att anpassa de kommunikativa budskapen till allmänheten utifrån 

det nya läget i pandemin. Länsstyrelsen stöttar detta arbetet genom kriskommunikatörsnätverket.

RTÖG har beslutat att särskild förvaltningsledning upphör från 25 februari. I och med det kommer arbete 

utifrån ordinarie interna rutiner att gälla från 28 februari.

Länsstyrelsen Östergötland kommer att behålla krishanteringsstaben till den 15 mars.

Åtvidabergs kommun är sedan 22 februari inte längre i beredskapsläge.

Kommunspecifikt

Generellt i kommunerna är bemanningen på kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen fortsatt 

påverkad på grund av sjukfrånvaro och VAB. Dock syns en förbättring då flera kommuner har sänkt sin 

påverkansgrad inom sektorn. Flera kommuner har även sänkt sin påverkansgrad för offentlig förvaltning.

Norrköpings kommun rapporterar att det fortfarande förekommer smitta av covid-19 på några enheter, 

men det är en tydlig nedåtgång både bland brukare och personal. Kommunen rapporterar sänkt påverkan 

till måttlig för offentlig förvaltning. Det förekommer fortfarande stor frånvaro på vissa enheter och enligt 

tidigare riskbedömning finns en oro om fortsatt smittspridning då många barn är ovaccinerade. 

Kommunen arbetar för en succesiv återanpassning.

Finspångs kommun rapporterar betydande påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg. Kommunen 

anger att det är svårt att bemanna med vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro. Viss prioritering av 

insatser till brukare sker. Hälso- sjukvårdsorganisationen belastas med planering kring vaccination dos 4. 

Kommunen anger att bemanningsläget för sektor utbildning är bättre än tidigare. Ingen distansunder-

visning har skett sedan v. 6.

Mjölby kommun rapporterar att viss påverkan ses generellt inom omsorgs- och socialförvaltningen med 

anledning av personalfrånvaro. Personalfrånvaron är högre än normalt, men den har successivt minskat 

de senaste veckorna.

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

• Påverkan på hälso- och sjukvården inom regionen är betydande vilket är en förbättring sedan tidigare veckor.

• Det stabilare läget härleds till något minskat tryck på hälso- och sjukvården. Patienter som vårdas för covid-19 minskar men inneliggande patienter med covid-

19 som sekundärt vårdbehov ökar. Andelen inneliggande patienter som primärt vårdas för covid-19 uppgår till cirka 40 %.

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

veckorna.

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

Samhällets funktionalitet Ingen påverkan. 

• Minskad påverkan på offentlig förvaltning i kommunerna. Två kommuner anger måttlig påverkan utifrån generell sjukfrånvaro och resterande ingen påverkan. 

Detta är en sänkning jämfört med tidigare rapportering.

• RTÖG rapporterar att det finns viss påverkan på den särskilda förmågan till räddningsdykning. Dykare som konstaterats smittad av covid-19 kan inte tas i 

anspråk för vattendykning förrän särskild läkarundersökning har genomförts. Kötiderna för undersökning är lång men har kommit igång. Förmågan upprätthålls 

men innebär ökad tjänstgöring för övriga räddningsdykare.

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan. 

• I och med att restriktionerna kopplat till covid-19 har upphävts den 9 februari bedöms ingen påverkan på grundläggande värden.  

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. 



Lägesbild över hur arbetet med testning för covid-19 och 

nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet fortgår

Sammanfattning

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., testningen för allmänheten är avslutad och nu testas personal inom sjukvård omsorg och tandvård. 

Dessutom testas patienter på medicinsk indikation. Andelen positiva provsvar ligger är 40 %. I medelvärde de senaste 7 dagarna med en incidens 

på 340/100 000 invånare.

2. Vilka insatser görs för att informera om 

undantag i karantänsbestämmelserna för 

nyckelpersoner i samhällsviktig 

verksamhet? (enligt MBS:s lista)

Ej längre aktuella att rapportera.

3. Redogör för arbetet med provtagning 

för samhällsviktig verksamhet.

Prioriteringen av test-kit för samhällsviktig verksamhet har avvecklats i och med de förändrade rekommendationerna för vilka som ska testas. 

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?

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. Lättnader i restriktioner ökar den kommunikativa utmaningen för att få allmänheten att fortsatt vaccinera sig. Det 

finns hela tiden lediga tider som används till drop-in för att nå yngre personer. Insatser görs även för att nå de grupper som har haft en något sämre täckning.

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. 87,4 % av länets invånarna över 18 år har fått den andra dosen. 65 % 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 67,3 % i denna 

åldersgrupp vaccinerat sig med dos ett. I länet har över 90 % av befolkningen över 60 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. 

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

2. Beskriv insatser som ni tror 

kan ha haft effekt för att öka 

vaccinationstäckning i grupper 

och områden där 

vaccinationstäckningen är lägre.

Regionen arbetar mycket med att erbjuda enkel tillgång till vaccination och riktade insatser mot olika målgrupper. Kommunikativa insatser planeras att 

genomföras för att få en högre vaccinationstäckning.

3. Redogör för 

kommunikationsinsatser riktade 

mot de grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre

Fortsatt fokus är att öka vaccinationsviljan och man stöttar den uppföljande verksamheten för detta. Regionen arbetar även med att förbereda den nationella 

vaccinationsveckan.

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


