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Inledning 
Rapportförfattarna riktar ett stort tack till alla medarbetare i Region Sörmland som deltagit 
med olika former av underlag till föreliggande rapport.  
 
Trots ett ansträngt läge och mitt i mer angelägna uppgifter har ni generöst delat med er av 
er tid och kunskap. 
 
Alla ni som blivit intervjuade eller svarat på enkätfrågor har bidragit till att de olika beslut 
som finns dokumenterade i allmänna handlingar kunde förstås bättre genom er beskrivning 
av verkligheten som bakgrund. En vardag som bestod av ansträngd sjukvård i kamp mot en 
sjukdom där kunskapen om behandling inledningsvis var begränsad. 
 
Rapporten beskriver effekterna på regionens verksamheter. Det blir med nödvändighet 
ingen fullständig redogörelse. Bra kompletteringar finns och kommer att ingå i 
verksamheternas olika årsberättelser för 2020. 
 
Genom bilagornas beskrivningar av utvecklingen under pandemins första skede försöker vi 
påminna om viktiga händelser och ger en översiktlig jämförelse med andra regioner och den 
nationella utvecklingen.  
 
I löpande text anger vi källor till de uppgifter vi använder oss av. Underlaget från regionens 
dokument förtecknar vi inte i fullständig form. Vi har främst tagit del av regionstyrelsens 
handlingar samt beslut i de olika särskilda sjukvårdsledningarna. Det finns också en 
förkortningsöversättning. 
 
Formen vi valt är att begränsa textmängden. Självklart står vi fortsatt till förfogande om det 
skulle finnas intresse eller behov av mer utförliga diskussioner. 
 
Utvärderingens syfte är att ge överblick och peka på framtida möjligheter. Kanske kan vi 
bidra med andra perspektiv än de ni själva äger. Till allas båtnad. 
 
 
 
 
31 mars 2021 
 
Toivo Heinsoo, uppdragstagare och utredare 
Lovisa Löfgren, utredare, jurist med inriktning på rättighetslagstiftning 
 
 
 
   
  



 
SAMMANFATTNING 
 

• Region Sörmlands sjukvård var hårt ansträngd under första delen av pandemin 
• Några lärdomar är uppenbara: 

• Beredskap för skyddsutrustning och läkemedelsförsörjning behöver säkerställas 
• En successiv förstärkning av intensivvårdsresurser bör ske  
• Kommuner och andra vårdgivare kan behöva mer stöd i sina verksamheter i olika 

krisskeden 
• Resurser i vården som inte direkt påverkas kan användas effektivare 

• Regionen har under hela perioden sökt att upprätthålla så mycket som möjligt av ”normal” 
verksamhet 

• Olika grupper i samhället kan behöva mer aktivt stöd 
• Civilsamhällets resurser kan spela en större roll 

 
• Ledning och styrning har fungerat enligt den planering som regionen haft och som regleras i lagar och 

förordningar 
• Tydlighet har eftersträvats och i huvudsak nåtts avseende ansvarsfrågorna 
• Stor fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor riskerar resultat och kvalitet på andra angelägna 

områden 
• Inledande sammanhållna krishanteringen för alla verksamheter var inte optimal 
• Tydlig kommunikation internt och externt 
• Gedigen dokumentation kring de beslut som fattats i olika konstellationer 
• Omfattande återrapportering till regionstyrelsen 

 

 
 
  



 
 
Bakgrund till uppdraget 
Regionstyrelsen i Region Sörmland beslutade under den 9 juni 2020 att ge regiondirektören i 
uppdrag att organisera en oberoende utvärdering av de åtgärder som regionen genomförde 
under pandemin våren 2020. 
 
För uppdraget engagerades Toivo Heinsoo från augusti 2020.Utvärderingen skulle 
avrapporteras till den 31 mars 2021. 
 
När uppdraget formulerades gjorde flera bedömare det troligt att pandemins utsträckning i 
tid huvudsakligen var begränsad till första halvårets händelser för att sedan successivt klinga 
av. Det visade sig vara fel. Smittspridning, antalet smittade och antalet avlidna tilltog och 
belastningen på vårdens resurser har efter ett kort uppehåll varit fortsatt stort. Pandemin 
har i många andra avseenden förändrat villkoren för människors liv och leverne. 
 
För regionens verksamheter, främst hälso- och sjukvården, har den här perioden krävt stora 
omställningar, kontinuerligt lärande och snabb introduktion av ny kunskap. Utvärderingen 
har efter hand därför blivit mer inriktad på att finna övergripande och mer generella 
lärdomar för regionen. Med den snabba utvecklingen har det inte längre varit meningsfullt 
att värdera enstaka händelser utan mer söka efter möjliga lärdomar, vilket också angavs 
redan i uppdragsformuleringen. 
 
Ansvarig för utvärderingens slutsatser är Toivo Heinsoo. I utvärderingsarbetet har också 
Lovisa Löfgren deltagit och särskilt fördjupat studier i hur barns och äldres rättigheter 
beaktats och genomfört undersökningar kring hur grupper med särskilda behov har fått 
stöd. 
Utvärderingen bygger på ett 40-tal intervjuer med företrädare för regionen och de olika 
grupper som regionen samverkar med. Underlaget har vidgats med intervjuer och enkäter 
till bland annat fackliga organisationer, pensionärsorganisationer och företrädare för 
personer med funktionsnedsättning. Intervjuerna, som huvudsakligen arrangerats digitalt, 

U T VÄ R D E R I N G E N S  F O R M E R  O C H  
M E T O D

• Utvärderingen har i första hand granskat händelser under tidsperioden som 
omfattar första halvåret 2020

• Mer översiktligt har också tiden därefter fram till vaccinationsstarten 
inkluderats, främst för att förstå hur kontinuerligt lärande tillvaratagits och 
tillämpats

• Utvärderingen har inte haft till syfte att granska enskilda verksamheter eller 
händelser utan snarare att föra erfarenheter vidare

• Utvärderingens reflektioner och slutsatser bygger på allmänna handlingar, intervjuer 
med regionala företrädare och utomstående, samt enkäter riktade till 
organisationer



har kompletterats med stöd från olika former av dokumentation. Utöver regionens 
offentliga handlingar har myndigheters granskningar och rapporter använts. 
 
  



 
 
Krisberedskap och krisorganisation 
För att kommuner och regioner ska kunna vidta åtgärder för att hantera krissituationer i fred 
och minska sårbarheten i sin verksamhet finns ett flertal rättsliga bestämmelser. De lagar 
som aktualiseras under en pandemi är bland annat lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH). Av betydelse är även förordning 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) och Socialstyrelsens (SoS) föreskrifter 
och allmänna råd om katastrofmedicinskberedskap (SOSFS 2013:22). 
 
Enligt 2 kap. 1–9 §§ LEH har regioner bl.a. ålagts att i sina planer för extraordinära händelser 
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, inrätta en krisledningsnämnd, ansvara för utbildning 
och övningar samt rapportera till Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). 
 
Enligt förarbetena till LEH är en viktig förutsättning för en snabb och effektiv 
ledningsförmåga att det finns tydliga och övade ledningsprinciper och rutiner samt en enkel 
och välkänd organisatorisk struktur. Det svenska krishanteringssystemet utgår från ett flertal 
vägledande principer. En central princip är att den som har ansvar för en verksamhet i 
normala situationer också har det vid en kris (ansvarsprincipen).1 Krisen ska också hanteras 
där den inträffar och av de närmast berörda och ansvariga aktörerna (närhetsprincipen). 
Tillika gäller att verksamheten vid en kris ska likna den normala i största möjliga utsträckning 
(likhetsprincipen).2 

 
1 I förarbetena nämns att ansvarsprincipen emellertid inte får användas som ett svepskäl att inte agera med 
argumentet att någon annan aktör bär det huvudsakliga ansvaret, se Prop. 2005/06:133 s. 51. 
2 Prop. 2005/06:133 s. 51. 

S T Y R N I N G  O C H  L E D N I N G

• Regionen har följt de planer som fastställts för krishantering – anpassningar har gjorts för att klara 
utsträckning och varaktighet i tid

• Stabs- och förstärkningslägen med inrättande av RSSL och LSSL förändrade beslutsstrukturer

• Riskanalyser har gjorts, men inte alltid - främst av tidsskäl - inkluderat alla perspektiv

• Krishanteringens agenda och behov ger i kombination med effekter av många inställda ordinarie 
sammanträden begränsat utrymme för diskussioner om regionens strategiska val kring framtida 
utveckling

• Hög frekvens av olika former av samordningsmöten av mer informationskaraktär förbrukar tid

• Inledningsvis vilade många nationella kontakter på några få personliga nätverk



En god hälso- och sjukvård 
Under en pandemi kan värdegrunden för hälso- och sjukvården sättas på spel. Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården, 3 kap. 1 § HSL. Hälso- och sjukvården ska planeras och bedrivas så att kraven på en 
god vård uppfylls. 
 
Regionerna bär det huvudsakliga ansvaret för vården, 8 kap. 1 § HSL. Vården ska vara av god 
kvalitet med en god hygienisk standard, och patientens behov av trygghet, kontinuitet och 
säkerhet ska tillgodoses, 5 kap. 1 § HSL. Där hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs 
ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska 
kunna ges, 5 kap. 2 § HSL. 
 
En god vård är även en förutsättning för att kunna upprätthålla basal hygien. Socialstyrelsen 
har i föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg tagit fram föreskrifter 
som syftar till att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg 
genom basal hygien. 
 
Uppfyller man kraven? 
Inget i det material som granskats tyder på annat än att regionen fullgjort sina skyldigheter i 
enlighet med lagstiftning och förordningar. På motsvarande sätt ses inga avvikelser mot de 
beslut som tagits av regionfullmäktige vad gäller ansvar och befogenheter. 
Att följa lagar och regler betyder emellertid inte att krisorganisationen automatiskt är 
anpassad till de omständigheter som måste hanteras.  
 
Efter pandemin kan regionen utvärdera om organisationsformen med en regional särskild 
sjukvårdsledning och fyra lokala särskilda sjukvårdsledningar behöver justeras inför 
kommande liknande situationer. Effekten av lokala organ ligger förmodligen i en större 
förståelse hos verksamheterna för åtgärder som vidtas, men samtidigt ökar risken för att det 
blir fördröjningar i genomförande och att många olika kommunikationsvägar måste 
upprätthållas. I utvärderingens arbete kan vi dock inte se att de fem olika krisledningarna i 
sig medförde ökad otydlighet men kan inte avgöra om hypotetiska risker balanserades av 
andra faktorer som erfarna beslutsfattare. Många personer är hårt ansträngda i 
krissituationer och det gäller att minska belastning som inte är alldeles oundviklig. 
 
Inledningsvis hanterades alla frågor i den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL). Den 
justering som gjordes efter hand ökade möjligheterna att ha fokus på rätt frågor. 
 
En viktig åtgärd för att minska otydlighet i ansvarsförhållanden och beslutsfattande är att vid 
rätt tillfällen avgöra när den ordinarie organisationen ska övergå till stabs- och 
förstärkningslägen. Möjligen dröjde beslut om en återgång till ordinarie organisation under 
maj någon dag eller någon vecka i onödan, men det i sig verkar inte ha haft någon avgörande 
betydelse för organisationen (exempelvis genom att fördröja möjligheter till återhämtning). 
 



Regionledningen har under den utvärderade perioden haft en starkt sammanhållen struktur 
och utvecklat såväl formella som informella avrapporteringsformer. Allt tyder på att man 
föresatt sig av att ha ett transparent förhållningssätt.  
 
En långvarig period där den demokratiska processen med inarbetade beslutsformer är satt 
på sparlåga behöver utvärderas. Det finns även en viss antydan till att ansträngningarna att 
vidmakthålla normalitet i form av övergång till digitala mötesformer genererar ett 
avvaktande deltagande från många av deltagarna i möten. Bäst sker en diskussion om och 
utvärdering av effekter och hur man ska hantera demokratiska processer på distans genom 
den politiska organisationen. 
 
Genomgående visar intervjuerna med verksamhetsföreträdare ett mycket stort engagemang 
för att säkerställa regionens mål trots rådande pandemi. Hos flera av företrädarna inom 
hälso- och sjukvården som ingick i krisorganisationen finns en lång och bred erfarenhet av 
att hantera svåra situationer. Regionen bör uppmärksamma behovet av att introducera nya 
medarbetare som ersättare eller som kompletterande krafter. Nya personer behöver också 
få möjlighet att skapa underlag för motsvarande mycket stora förtroende som flera av 
personerna inom RSSL och den lokala särskilda sjukvårdsledningen (LSSL) har åtnjutit. 
 
I en situation där mer eller mindre alla delar av samhället involverats för att hantera olika 
situationer och utveckling växer antalet samordningsmöten. Så långt det är möjligt bör man 
försöka hålla sig till ordinarie strukturer. I den egna organisationen och tillsammans med 
kommuner och länsstyrelse, samt andra viktiga delar av samhället, kan man efter pandemin 
diskutera hur formerna för information och samordning kan bli mindre tidskonsumerande 
utan att värdet försvinner. 
 
I regionledningen ingår en unik kombination av erfarenheter från politik, medicin och 
katastrofhantering. Till detta har man en tjänstemannaledning med bred kunskap om 
samhället och unika etablerade nätverk. Den samlade kompetensen har använts för att 
gynna Region Sörmland som helhet. Viss risk kan finnas för att en del av instrumenten blir 
alltför personberoende.  
 
 
Utvärderingen av ledning och styrning har i huvudsak följt de råd som finns från MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap): 
 
Utgångspunkter: 
 
Det som ska skyddas är samhällets skyddsvärden 

• Människors liv och hälsa 
• Samhällets funktionalitet 
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
• Miljö och ekonomiska värden 
• Nationell suveränitet 

 
 
 



Förhållningssätt (sätt att tänka) 
• Helhetssyn 
• Perspektivförståelse 
• Människors samspel i grupp och ledarskap 
• Medvetet beslutsfattande 
• Tid, proaktivitet och smidighet 
• Snabb, öppen och korrekt krisinformation 

 
Arbetssätt (sätt att göra) 

• Aktörsgemensamma former (styra tillgängliga resurser mot gemensamt formulerade 
mål) 

• Helhetsmetoden 
• Informationsdelning 
• Lägesbild 
• Teknisk samordning 
• Kunskap, övning och lärande 

 
Region Sörmland har i alla delar implementerat grunderna för samverkan och ledning vid 
samhällsstörning. 
 
 
 
 
 
  



 
 
Att ha tillgång till överblick och kunskaper som den egna organisationen inte har är av stor 
betydelse. Väl fungerande dialoger och andra samarbeten leder även till bättre underlag för 
beslutsfattande och ett effektivare resursutnyttjande. 
 
Det redogörs från regionens företrädare att samarbetet med kommuner och länsstyrelse har 
fungerat väl. Möjligen var antalet avstämningar och möten till och med för många 
inledningsvis och alla sammankomster tillförde inte mervärde. I den framtida hanteringen 
behöver regionen göra fler avvägningar kring hur disponibel tid hos nyckelpersoner ska 
utnyttjas. Även när mötena genomförs digitalt finns det anledning att utvärdera hur formen 
för mötet ska bäst bidrar till nytta. 
 
De professionella nätverken har upprätthållits och nationella avstämningar som sker vid 
olika informationstillfällen har främst skett i nätverk med SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) som plattform. Viss utökning av kontakter inom sjukvårdsregionen har skett. Det 
kan finnas skäl till att regionen på ledningsnivå dokumenterar och löpande värderar de olika 
nätverk som finns. Inte minst gäller det att skapa utrymme för nyckelpersoner att bidra till 
och dra nytta av nätverkskonstellationerna. 
 
Inledningsvis rådde en viss osäkerhet kring arbetsfördelningen mellan de statliga 
myndigheterna och den kommunikation som etablerades därifrån. Successivt har 
fungerande dialoger etablerats med i första hand Folkhälsomyndigheten (FHM). 
Socialstyrelsen har uppfattats ha en inledningsvis avvaktande hållning och förväntningarna 
på kunskapsorganisationen har inte infriats. När erfarenheter och kunskapsläge blivit större 
har stödet från Socialstyrelsen ökat, men inte ansetts tillräckligt. De nationellt samordnande 
roller som givits myndigheten har enbart i begränsad utsträckning uppfattats som 
påverkande och aldrig utslagsgivande för uppnådda resultat. 
 
Tillsynsmyndigheterna har inte förändrat sina roller eller positioner under perioden. Den 
kunskap och erfarenhet som förmodligen finns från tidigare hos myndigheterna har inte 

S A M V E R K A N  M E D  O C H  S T Ö D  
AV N A T I O N E L L A  M Y N D I G H E T E R
• God samverkan med länsstyrelsen även om det finns utrymme för effektivisering av 

informationsutbyte

• SKR har haft betydelse genom att ge plattform för olika former av professionella nätverk

• Successivt fungerande dialoger med Folkhälsomyndigheten

• Socialstyrelsen har upplevts som avvaktande i relation till verksamheternas omedelbara behov

• Tillsynsmyndigheterna som Arbetsmiljöverket och IVO har inte gett det kompletterande stöd som 
skulle ha behövts under hårt pressade situationer

• Oklart vilken roll som MSB har 

• Fortsatt stort informationsinhämtande och datainsamlande från myndigheterna

• Flera har pekat på att samordningen av myndighetsinformationen skulle kunna vara bättre
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kunnat användas som vägledning när exempelvis skyddsmaterial saknats eller när boenden 
behöver organiseras om. 
 
Utvärderingen ger ingen grund till att förstå MSB:s roll. Ifrågasättanden finns kring 
myndighetens uppgiftsinhämtande och värdet för verksamheterna.  
 
Sammantaget har det också varit svårt att få en samlad bild av myndigheternas 
kommunikation. Kommentarer har skett kring att det hade varit bättre att samla all 
allmänhetens information till 1177 och låtit en av myndigheterna ansvara för den 
information som riktar sig till regioners verksamheter och professionerna. 
 
Efter pandemin kan det vara värdefullt för regionen att inbjuda myndigheterna till 
gemensamma kortare utvärderingar där syftet bör vara att stärka regionens möjligheter att 
klara extraordinära situationer utan att riskera patientsäkerhet eller arbetsmiljö. Det finns 
också anledning till att hitta gemensamma lösningar som tillfredsställer behovet av att samla 
skilda verksamhetsuppgifter men samtidigt minskar tidsåtgången för detta. 
 
  



 

 
 
Den omställning som gjordes av vården under våren 2020 var omfattande. I utvärderingen 
har ingått att ta del av alla de beslut som togs av den ordinarie hälso- och 
sjukvårdsledningen samt av RSSL. Besluten är väl dokumenterade och följer den utveckling 
som pandemin hade och de behov av vård som skapades. 
 
Ledningen för RSSL gjorde även omfattande insatser för att sprida kännedom om aktuella 
behov av omdisponeringar samt spred löpande kunskap kring sjukdomen i sig. 
Också andra dokument som granskats ger vid handen att regionen hela tiden försökte att 
balansera vårdbehovet mot tillgängliga resurser. Vid några tillfällen har de egna resurserna 
inte räckt till. 
Regionen har i sina redovisningar löpande redogjort för de beslutstillfällen som varit 
viktigast. I denna utvärdering har en liknande sammanställning gjorts och en jämförelse mot 
nationella beslut åskådliggjorts. 
 
Effekter inom andra områden än den direkt berörda sjukhusvården är viktiga att notera och 
hantera. Det gäller områden som öppen vård, tandvård, habilitering och psykiatri. Men även 
områden inom förebyggande hälsovård och screeningverksamhet behöver i olika 
utsträckning etableras på nytt och återfinnas som viktiga delar i regionens plan för återstart. 
 
Situationen under våren ledde till att i stort sett all form av utvecklingsarbete pausades. 
Detsamma gällde för fort- och vidareutbildningar liksom annan utbildningsaktivitet. Efter 
hand har en del av detta kommit igång i digitala former. För regionen är det viktigt att inte 
tappa position i de olika specialistutbildningar som normalt pågår. En planering för hur man 
stärker AT-tjänster och hur den nya bastjänstutbildningen med start halvårsskiftet 2021 för 
utlandsutbildade läkare kan tillgodoses är viktig för framtida läkarförsörjning. 
 
En omfattande rapportering av effekterna från pandemin skedde till regionstyrelsen redan 
den 9 juni och redogjorde också för de åtgärder som planerades. 

H Ä L S O - O C H  S J U K VÅ R D E N S  
O M S TÄ L L N I N G
• Omfattande omställningar främst under mars/april för att klara vården av patienter med Covid-19 

• Produktionen av annan vård har minskat jämfört med 2019 

• Stor påverkan på vård även inom LOV (lag om valfrihetssystem), LOF (lag om ersättning för fysioterapi) och 
begränsat inom LOL (lag om läkarvårdsersättning/nationella taxan)

• Fort- och vidareutbildningar har påverkats - även om digitala lösningar vuxit fram efterhand

• Även arbetet med forskning och utveckling har påverkats 
• Utvecklingsprojekt pausades under första halvåret

• Forskningsmedel har dock kunnat förmedlas till nya projekt (Centrum för klinisk forskning annonserar på 
samverkanswebben)

• Även nya samarbeten etablerade 
• Oklart hur mycket den kliniska forskningen påverkats (ALF medel från 2020 får användas även 2021)

• Planer för återstart kommer att kräva avvägningar och prioriteringar: vårdens resurser har ansträngts i olika grad

5



 
 
 
Indragen eller förskjuten vård under pandemin var avgörande för att skapa de resurser som 
krävdes för vård av covid-19 patienter. Under de närmaste åren behöver regionen göra 
analyser och bedömningar kring hur sjukvårdens övergripande kvalitetsmål kan återställas. 
Det gäller även för de andra verksamheter som inte var direkt indragna i covid-19 vård, men 
där patienter avstod att söka vård av olika anledningar. Risk kan finnas för att resurssvaga 
patientgrupper inte hittar tillbaka till den hjälp och det stöd som regionens verksamheter 
kan erbjuda. 
 
Regionens mål om att vara Sveriges friskaste län 2025 kräver stora nya ansträngningar och 
olika insatser i en region där de socioekonomiska villkoren varierar stort. 
 
Under perioden har regionen eftersträvat att genom uppmärksam inhämtning av nya 
erfarenheter skapa ett kontinuerligt lärande och snabb implementering av metoder. 
Regionen har därmed också skapat system för att ta tillvara utvecklade arbetsformer och 
annat som skapar värden för patienter och regionens medborgare. 
 
Inom Folktandvården minskade inte antalet patienter generellt under 2020. Tvärtom 
nyrekryterade man 2 485 kunder, men över 1000 kunder över 70 år och kunder i kända 
riskgrupper fick vården framflyttad (i pandemins inledande fas en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten). Planering finns för hur vårdskulden ska betas av. Tillgängligheten är 
fortsatt hög – på helåret 98,5 procent. 
 
Den uppskjutna vården som var betydande i början av pandemin kräver extra insatser den 
kommande tiden. Olika samverkansformer med tillgängliga vårdgivare bör undersökas för 
att snabbare återställa vänte- och behandlingstider till regionens målnivåer. 
 
  

P R O D U K T I O N E N S  U T V E C K L I N G

• Stor utökning av sjukhusvårdade covidpatienter (ca 750 som vårdades i Sörmland varav 141 med 
behov av IVA) under våren 2020

• Omfattande omorganisering av resurser med bl.a. omdisponering av 300 medarbetare

• Minskning av annan vård (primärvård 22% och icke covid-19 relaterad sjukhusvård 18%)

• Fortlöpande kontroll över utveckling etablerad och planerad beredskap för olika former av 
"återstarter” 

• Det totala stopp för elektiva behandlingar har hävts i takt med att resurser kunnat användas

• Erfarenheter som byggdes genom kontinuerligt lärande är värdefulla att dokumentera och göra 
tillgängliga (ex för framtida utbildningar och stabsövningar)
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Patienter inom Region Sörmlands hälso- och sjukvård redovisar en något lägre nöjdhet än 
riksgenomsnittet i den nationella undersökning som genomförs avseende akutsjukvård.  
Inom primärvården har det skett en förflyttning mot fler nöjda patienter (senaste 
undersökningen i den nationella patientenkäten gäller för 2019). 
I antalet anmälningar varken avseende bemötande eller mer allvarliga fall som vårdskador 
finns det inget som avviker mot förväntade värden i den vård som bedrivs inom regionen. Så 
inte heller under det första skedet av pandemin. 
 
Utvärderingen har vid intervjutillfällena uppmärksammat att det finns en stor medvetenhet 
och vilja att leverera en vård av hög kvalitet med beaktande av medicinetiska krav och 
nationellt fastställda prioriteringskriterier. En ökad patientnöjdhet kan förmodligen nås 
genom strukturerat utvecklingsarbete och rätt resurssättning, som att snabbt bearbeta de 
väntetider som är en följd av den uppskjutna vården. 
 
Möjligen kan man behöva göra en översyn kring de ledningssystem som finns för 
systematiskt kvalitetsarbete parallellt med uppföljning av andra ledningssystem som ska 
finnas på plats (exempelvis arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö).  
 
  

PAT I E N T P E R S P E K T I V
• Antalet klagomål relaterade till Covid-19 till Patientnämnden var 78 st under 2020, klagomålen 

gäller vårdhygien, skyddsutrustning och utebliven vård

• Flest klagomål finns inom den somatiska vården följt av primärvården

• Fler kvinnor än män riktar klagomål mot vården

• I den nationella patientenkäten 2020 är resultaten för akutmottagningar inom Region Sörmland 
något under riksgenomsnittet (i dimensionerna tillgänglighet, kontinuitet och koordinering, respekt 
och bemötande, information och kunskap, delaktighet och involvering samt emotionellt stöd)

• Under första delen av pandemin (från mars) har väntelistorna till operationsverksamhet i princip 
varit låsta (ex sjönk antalet elektiva operationer på ortopedkliniken MSE-KSK från 307 till 11 
jämfört med 2019 under veckorna 12-18)

• Regionen har planering för att återställa framflyttad vårdproduktion (även samverkan genom 
sjukvårdsregionens produktionsplaneringsgrupp)
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Inledningsvis var bristen på skyddsutrustning mycket stor, även om regionen klarade de 
mest akuta behoven. Också andra försörjningsvaror av engångskaraktär var svåra att få tag 
på. Situationen var inte unik för regionen. Bristen var nationell och många internationella 
försörjningsvägar stängdes. Tidvis fanns också en oro för svåra följder som en brist på vissa 
läkemedel skulle kunna föra med sig. 
Visst stöd med utrustning riktades mot andra vårdgivare och länets kommuner. 
Nya arbetssätt infördes för att öka kontroll över förbrukning och i möjligaste mån ändra 
metoder för att minska åtgång av material.  
Tillfälligt beredskapslager skapades i Katrineholm för covid-19 relaterade produkter. 
Transporttjänst för att hämta material från olika delar av landet etablerades. 
 
Spontana initiativ togs för att tillverka egna skydd. Trots lovvärda ambitioner fick lösningar 
mest kritik från tillsynsmyndigheterna. Framtida planering bör ta sikte på att skapa 
försörjningsberedskap för ett antal månader framåt i de mest strategiska delarna av vården. 
Planeringen bör omfatta situationer där en egen tillverkning av skyddsutrustning kan byggas 
upp. 
 
Det centrala stöd som skulle ges genom nationell samordning var inte avgörande, men bör 
utvecklas som ett alternativ för framtida situationer. 
 
Under 2020 och tiden därefter presenteras olika utredningar och uppmaningar till initiativ 
kring sjukvårdens beredskapsfrågor. Regionen bör ta till sig underlagsmaterialet och planera 
för en successiv uppbyggnad av längre uthållighet av försörjningen med skyddsutrustning, 
medicinteknisk utrustning och vissa kategorier av läkemedel. 
 
Det finns anledning att tillsammans med kommunerna utarbeta gemensam beredskap för 
att klara tillfälliga akuta bristsituationer. Kommande nationella regleringar för försörjning 
och beredskapshållning behöver förberedas. 

B E R E D S K A P S - O C H  
F Ö R S Ö R J N I N G S F R Å G O R
• Efter de störningar i leveranser av förbrukningsvaror som uppstod i samband med byte 

av leverantör för varuförsörjning hamnade regionen på nytt i besvärande bristsituation 
främst avseende personlig skyddsutrustning

• Omorganisationer gjordes för att öka flexibilitet och snabbhet – inga 
budgetbegränsningar angavs ("inte bara visir och handskar utan också 200 sängar") -
starkare lokala ledningar kan ge snabbare signaler

• Innovativa initiativ tillvaratogs – personliga kontaktnät fångades och användes - bra 
inomregionala samarbeten och med andra regioner – nationella nätverk nyttiga

• Viss frustration över tillsynsmyndigheternas (främst Arbetsmiljöverkets) ringa förståelse för 
tillfälliga nödlösningar - planera dialoger i avsikt att förbättra hanteringsordning
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Utvärderingen har inte observerat avgörande organisatoriska brister i regionens ansvar och 
fullföljandet av det när det gäller råd och stöd, eller medicinska insatser. Den nivå som fanns 
i normalläge upprätthölls. 
 
Alldeles uppenbart är dock att vårdbehoven i främst särskilda boendeenheter över tid har 
vuxit och vid en allmän spridning av en samhällsfarlig sjukdom inte kunnat hanteras inom 
den resursram eller den kompetens som finns etablerad. Regionen och kommunerna bör 
göra en mer behovsinriktad planering av framtida insatser. Stöd för det kan hämtas från 
regionens och kommunernas tillsynsärenden och den egna bedömningen av nödvändiga 
förbättringar. 
God grund för förbättringsarbetet ligger i de samverkansformer som finns. 
 
Utvärderingen har inte noterat särskilda krav på avvikelser från etablerade stödformer till 
patienter med vårdbehov under pandemins första skede. Däremot rådde stor osäkerhet 
kring hur nya rekommendationer som skulle tillämpas. 
 
Under pandemins inledning organiserade smittskydd och vårdhygien ett 15-tal olika åtgärder 
med ambitionen att ge ett utökat stöd till alla verksamheter (också kommunernas vård och 
privata vårdaktörer).  
 
Regionen bör uppmärksamma de eventuella avvikande bedömningar som gjorts. En fortsatt 
uppföljning, bland annat genom journalgranskning - om möjligt gemensamt med 
tillsynsmyndigheten - kan ge viktigt underlag och indikera olika behov av förbättring. 
 
En svår avvägning är hur balansen mellan efterfrågan på information av allmänt intresse 
kontra upprätthållandet av den lagstadgade patientsekretessen ska upprätthållas. En 
rekommendation är att så långt det är möjligt ha en öppen redovisning av alla icke 
personbundna data. Information av allmänt värde kan anpassas så att det ger ett fullgott 

R E G I O N E N S  A N S VA R  F Ö R  R Å D  O C H  
S T Ö D
• Löpande information till alla vårdgivare på ett inkluderande sätt - bas etablerad på 

samverkanswebben

• Vårdhygienutbildningar i region och kommuner erbjöds

• God samverkan med kommunerna genom formell beslutsstruktur och återkommande möten på 
strategisk nivå

• Närvårdsstrukturen med inarbetade kontaktvägar till kommunerna utnyttjades - etablerade former 
för läkarmedverkan på särskilda boenden har upprätthållits

• Regionen har utnyttjat olika digitala plattformar för att nå vårdgivare och allmänhet

• Informationskanaler och målgruppsanpassningar behöver utvärderas - sociala medier allt mer 
dominerande på bekostnad av traditionella kanaler
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skydd för den personliga integriteten. Öppen dialog bör föras med media kring risker för 
skada mot enskilda och relateras till etik och värden kring skydd av personlig integritet. 
 
Regionen utvärderar löpande effekterna av information i de olika kanaler som finns 
tillgängliga. Viktigt är att målgruppsanpassningen hela tiden förmedlar budskap så att det 
tolkas likvärdigt. 
 
Äldre människors förutsättningar under pandemin 
Den stora smittspridningen och de höga dödstalen på äldreboendena under coronapandemin 
har visat att äldre människor är en sårbar grupp i behov av särskilt skydd. För att äldre 
människor ska kunna leva ett värdigt liv även i kristid behövs ett fullgott förebyggande arbete 
som utgår från idéen att stå bakom särskilt utsatta grupper. Äldre patienter inom den 
kommunala hälso- och sjukvården är särskilt sårbara vid en kris då ansvaret för deras vård och 
omsorg delas mellan flera aktörer, varför det blir viktigt att samordna krishanteringen omkring 
patienten genom att klargöra roller och ansvar.3 
 
Pandemin kan försvåra förverkligandet av de socialrättsliga bestämmelser som reglerar äldres 
välfärd och trygghet. Samhällets socialtjänst vilar på solidaritetens och demokratins grund och 
ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhällslivet, 1 kap. 1 § socialtjänstlag (2001:453) (SoL). Äldreomsorgen 
styrs av den nationella värdegrunden i 5 kap. 4 § 1 st. SoL: Socialtjänstens omsorg om äldre 
ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnderna ska 
även verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, 5 kap. 4 § 2 st. 
SoL. 
 
Till socialnämndens uppgifter hör enligt 3 kap. 1 § SoL bl.a. att informera om socialtjänsten i 
kommunen, göra sig väl förtrogen med kommuninvånarnas levnadsförhållanden och svara för 
omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det. 
 
Regionens pensionärsorganisationer bekräftar att de äldres vardag och psykiska och fysiska 
hälsa påverkats på grund av inställda sociala aktiviteter, som exempelvis fikastunder och 
motionspass. Organisationerna uttrycker också att många äldre till följd av coronakrisen känt 
oro över att flytta till särskilda boenden. Vidare identifierar organisationerna många 
förbättringsområden inom äldreomsorgen, som är i tydlig linje med IVO:s granskning av 
äldreomsorgen och Coronakommissionens rapport. Till dessa hör bland annat behovet av 
kompetenshöjning inom äldreomsorgen, minskad genomströmning av personal på särskilda 
boenden (SÄBO) och inom hemtjänsten, högre läkar- och sjuksköterskenärvaro på SÄBO, en 
mer effektiv och samordnad ledning och en likvärdig möjlighet till individuella 
läkarbedömningar för alla äldre. 

 
3 Meddelandeblad från Socialstyrelsen, Nr 2/2020 Mars 2020, s. 6. 



Riksförbundet PensionärersGemenskap (RPG) uttrycker oro över den ökade digitaliseringen 
med hänvisning till att ”appar” och bland annat Mobilt BankID bidrar till en stark känsla av 
utanförskap för många äldre.4 

Pensionärsorganisationen SKPF nämner särskilt att regionen bör vara uppmärksam på 
minsta misstanke om avsteg från individuella läkarbedömningar.5 

  

 
4 Enkätsvar från RPG Sörmland. 
5 Enkätsvar från SKPF Sörmland. 



 
 
 
Regionens pensionärsorganisationer och RPR 
I enkätsvaren från de pensionärsorganisationer som finns representerade i det Regionala 
Pensionärsrådet (RPR) framkommer att samtliga organisationer snabbt anpassade sig till 
coronapandemins begränsningar i början av pandemin. De har fyllt en stöttande funktion 
genom att exempelvis sprida kunskap och information, bryta social isolering genom 
telefonsamtal och anordna utomhusaktiviteter och digitala möten. I samtliga organisationer 
blev verksamheten mer digitalt inriktad. Pensionärsorganisationerna visade prov på 
flexibilitet genom att skapa nya arbetssätt och hitta alternativa lösningar för genomförandet 
av vissa möten och aktiviteter.6 
 
Av enkätsvaren framgår att coronautbrottet haft en negativ inverkan på det kommunala 
påverkansarbetet. Två av de organisationer som deltagit i enkäten, SKPF och PRO, är kritiska 
till att sammanträdena i de kommunala pensionärsråden (KPR) ställts in eller minskat kraftigt 
under pandemin. PRO framhöll att möten i de kommunala pensionärsråden (KPR) hållits 
kontinuerligt i endast en kommun. Pensionärsorganisationerna upplever att det har varit 
svårt att hitta alternativa former för kommunal påverkan. Som kompenserande åtgärd har 
organisationerna försökt utöka kontakten och samarbetet sinsemellan. 
 
Även det regionala påverkansarbetet har försvårats. Ett belysande exempel är SPF 
Seniorerna Sörmlands påpekande att organisationen inte fått svar på ett antal frågor som 
ställdes till RPR under hösten 2020. En av dessa frågor berör pandemins påverkan på 
Folktandvården inom regionen. Oklarhet och bristande information från regionens sida kan 
göra det svårt att behålla kontinuiteten inom hälso- och sjukvården och tandvården. 
Uteblivna svar på aktuella frågor med koppling till pandemin kan även påverka förtroendet 
för regionens kriskommunikation. 

 
6 Enkätsvar från pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, PRO, RPG och SPF Seniorerna i Region 
Sörmland. 

S A M V E R K A N  M E D  
I N T R E S S E O R G A N I S A T I O N E R

• Regionens pensionärsorganisationer anser sig ha haft en viktig roll under pandemins 
första skede och anpassat verksamhet till nya förutsättningar

• Organisationerna upplever att möjligheterna att påverka det kommunala och regionala 
arbetet har försvagats

• Alternativa mötesformer borde ha prövats i det Regionala Pensionärsrådet (RPR) - två av 
fyra planerade möten blev inställda

• Organisationerna upplever att frågor och initiativ inte har besvarats i rimlig tid

• Samverkan kan stärkas genom ökat informationsutbyte och målgruppsanpassad 
kriskommunikation
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På grund av pandemin kunde enbart två av de fyra planerade sammanträdena i RPR 
genomföras under 2020, vilket är förståeligt ur smittspridningssynpunkt. Samtidigt innebär 
de inställda sammanträdena att värdefulla tillfällen för informationsutbyte fallit bort, vilket 
kan ställa krav på alternativa lösningar för samverkan. Under en pandemi kan det bli än mer 
viktigt att distriktsorganisationer får framföra synpunkter och ställa frågor om de grupper de 
representerar.7 
 
I Region Sörmlands krisberedskapsplan som beslutades av regionfullmäktige den 22 oktober 
2019 finns sedan tidigare en målsättning att Regionens kriskommunikationsarbete ska 
upprätthålla förtroendet för Region Sörmland under och efter en kris: 
 
”Det övergripande målet är att alla berörda ska lita på Regionens information och 
bedömningar i krissituationen. […] Informationen ska innehålla sådana uppgifter att berörda 
aktörer kan agera och söka ytterligare information. […] Väl fungerande samverkan och en 
effektiv omvärldsbevakning och omvärldsanalys är nycklarna till att kunna vara flexibla och 
ta fram alternativa strategier när det behövs.”8 
 
Till denna målsättning kan anses ingå att inom rimlig tid besvara samverkansorganens frågor 
och bevara stöd och samverkan, det vill säga att RPR i största möjliga utsträckning fungerar 
som vid normala förhållanden. Detta är också i tydlig linje med de principer som ska styra 
den svenska krishanteringen, främst likhetsprincipen och ansvarsprincipen.9 
 
I sammanfattande ord bör regionen fortsättningsvis se till att stärka samverkan, 
informationsutbyte och kriskommunikation även i förhållande till RPR och 
pensionärsorganisationerna. Vidare bör regionen se till att svar på ställda frågor inte drar ut 
på tiden, eftersom det i kristid är särskilt angeläget att finnas tillgänglig och tillhandahålla 
information om särskilt utsatta grupper. Ur detta hänseende synes det lämpligt att 
exempelvis använda digitala tjänster för att genomföra möten. 
 
Funktionsrätt Sörmland och RRFF 
Paraplyorganisationen Funktionsrätt Sörmland har till uppgift att bistå länets lokal- och 
länsföreningar och samarbetsorganisationer utifrån funktionsnedsattas vardagliga liv och 
förutsättningar. Funktionsrätt Sörmland har kunnat ställa om och genomföra en stor del av 
sina aktiviteter utifrån FHM:s rekommendationer. Organisationen upplever också att 
samverkan med regionens råd för funktionshindersfrågor (RRFF) har fungerat väl under 
större delen av pandemin. 
 
Funktionsrätt Sörmland framhäver att det är särskilt viktigt att bland annat lokaltrafiken och 
färdtjänsten kan bistå människor med funktionsnedsättning, eftersom svårigheter att 
uppfylla transport- och förflyttningsfrågor kan bidra till påtaglig isolering med svårigheter i 

 
7 Enkätsvar från pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, PRO, RPG och SPF Seniorerna i Region 
Sörmland. 
8 Region Sörmland, Krisberedskapsplan, 22 oktober 2019, Dokumentnummer 19-5594. RS-LED19-2218-4, s. 
18. 
9 Se redogörelsen ovan om innebörden av dessa principer, avsnitt xx (om Toivo kommer dela in texten i 
numrerade avsnitt). 



vardagen för denna målgrupp.10 Många elever inom särskolan tillhör riskgrupper och 
behöver enskild skolskjuts. När detta inte garanteras inom kommunerna kan följden bli att 
föräldrar håller sina barn hemma.11 
 
 
 
 
  

 
10 Enkätsvar från Funktionsrätt Sörmland. 
11 Riksförbundet FUB, Rapport till coronakommissionen – November 2020, s. 5. 



 
 
Barn och pandemin 
Pandemin har betraktats som en barnrättskris. På nationell nivå har skolor stängts, 
aktiviteter ställts in och lärarfrånvaro ökat, vilket påverkat barns vardagliga tillvaro på många 
sätt. Barn, och särskilt de som lever i social utsatthet, kan drabbas särskilt hårt av att 
exempelvis gå miste om skollunchen eller att behöva anpassa sig till undervisning på distans. 
Vidare kan social distansering och isolering under pandemin öka förekomsten av 
barnäktenskap, könsstympning, sexuell exploatering på nätet och våldsutsatthet i hemmet. 
Barn i social utsatthet kan gå miste om viktiga och trygga vuxenkontakter och kan få det 
svårare att be om hjälp.12 
 
UNICEF Sverige har i maj 2020 kartlagt hur pandemin påverkat barns vardag genom att låta 
barn i årskurserna 6 till 9 delge sin syn på coronasituationen.13 I rapporten lyfts de problem 
som skapat oro hos barnen: Inställda nationella prov, hög frånvaro och bromsat lärande med 
påverkade betyg som följd.14 Vidare framkommer att inställda sociala aktiviteter och 
fritidsaktiviteter påverkat barns generella välmående även utanför skolan.15 
 
Barnkonventionen gäller som svensk lag sedan den 1 januari 2020. Att förverkliga 
Barnkonventionen mitt i en pågående pandemi är onekligen inget enkelt uppdrag. Det är 
inte heller en lätt uppgift att stärka eller prioritera barnperspektivet i en tid då resurser 
behövs omfördelas för att skydda de allra svagaste och sköraste äldre och andra kända 
riskgrupper. En presenterad synpunkt inom pågående forskning om coronapandemin och 
barn, är dock att alla barn på sikt kan komma att räknas som en riskgrupp på grund av ökad 
ojämlikhet och påverkad mental och fysisk hälsa.16  
 

 
12 Barnen förlorar sin livlina i coronatider, 28 juni 2020, debattartikel i Aftonbladet, 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vQ0rMm/barnen-forlorar-sin-livlina-i-coronatider 
13 Rapport från Unicef Sverige, 2020, Kartläggning kring hur barns vardag påverkas av pandemin. 
14 A.a. s. 5. 
15 A.a. s. 6. 
16 Korhonen, L., 2020, Låt barnkonventionen bli vägledande under pandemin, Dagens Samhälle, 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-barnkonventionen-bli-vagledande-under-pandemin-32150 

BA R N KONV E N T I O N E N

• Region Sörmland har sedan 1998 arbetat med att stärka barns rättigheter

• I regionen finns 300 barnrättspiloter som arbetar med att sprida förståelse och 
kunskap kring barns rättigheter och barnkonventionen

• Under pandemin har stödet till barnrättspiloterna stärkts (finns också med i 
regionens krisberedskapsdokument)

• Barnrättsliga nätverket har samverkat med regionens kommunikationsstab

• Regionens barnrättsansvariga samarbetar med andra regioner genom SKR
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Hur barn påverkats av pandemin inom regionen 
Inom Region Sörmland har barns tillvaro och hälsa påverkats på ett flertal olika sätt. Problem 
som till exempel skolfrånvaro, påverkade betyg och övervikt har ökat. Ett stort antal barn 
inom regionen har slutat utöva sina fritidsintressen, Man befarar att det inte är alla barn 
som kommer återgå till sina fritidsaktiviteter efter pandemin. Många gymnasieelever har 
inte kunnat genomföra praktik och dylika aktiviteter som kan vara viktiga för deras framtida 
etablering på arbetsmarknaden. Gällande dessa problem har man försökt öka samverkan 
mellan regionen och kommunerna. 
 
Pandemin har på väldigt olika sätt påverkat Regionens vårdresurser och verksamheter för 
barn. En del samtals- och ungdomsmottagningar och öppna förskolor stängdes ner helt eller 
delvis. Vissa verksamheter inom regionen blev av med en stor del av sin personalstyrka, och 
man har skapat köer för att arbeta ikapp.  
 
Andra verksamheter har kunnat fortgå som vanligt eller till och med kunnat utveckla och 
fördjupa sina vårdresurser för barn under pandemin. Ett exempel är Folktandvården. 
Eftersom äldre människor som riskgrupp fått avstå från tandläkarbesök har det frigjorts mer 
resurser och tid för hälsofrämjande och barns tandhälsa. 
 
Några observationer är att väntetider till individuella insatser blivit längre. Många vårdbesök 
för barn har ställts in. Digitaliseringen har gjort det lättare att samordna möten över länet 
och ökat tillgängligheten, samtidigt som digitala vårdbesök också kan påverka barns 
delaktighet. 
 
Man har även sett att många föräldrar hållit barn hemma från förskola och skola på grund av 
oro för smitta, även när det inte varit medicinskt befogat. Nyblivna föräldrar som målgrupp 
har mött stora utmaningar på grund av begränsat socialt umgänge och restriktioner inför 
och vid förlossning. I övrigt har restriktioner inom kollektivtrafiken, skolan och kulturen 
också påverkat barns rätt till utbildning (artikel 28), utveckling (artikel 6) och fritid (artikel 
31). 
 
Region Sörmlands barnrättsarbete under pandemin 
Region Sörmland har sedan 1998 arbetat med att stärka barns rättigheter. I regionen finns 
300 barnrättspiloter som skapar förståelse och ökar kunskap om barns rättigheter och 
barnkonventionen i många olika verksamheter i hela Regionen. Barnrättspiloterna ser över 
rutiner och miljön i verksamheten och uppmärksammar behovet av kompetenshöjning. Det 
barnrättsliga arbetet inom regionen vilar på en stark grund med väl inarbetade rutiner sedan 
tidigare. 
 
I samband med coronautbrottet fick stödet till barnrättspiloterna stärkas. Under år 2020 har 
man utifrån pilotmodellen haft nätverksträffar, utbytt kunskap och utfört utbildningar om 
hur barn och deras rättigheter påverkats av pandemin. Barnperspektivet syns även i 
regionens interna krisberedskapsdokument: Av regionens pandemiplan från den 20 januari 
2020 framgår att barnperspektivet och barnkonventionen ska beaktas vid beslut, t.ex. inom 
vård och vaccinering.17  
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Regionens strateger i mänskliga rättigheter i verksamhetsområdet välfärd och folkhälsa har 
drivit strategiskt arbete i samverkan med verksamheter och andra aktörer. Detta arbete har 
drivits utifrån målet att hantera pandemins effekter på barn och unga för att de ska få sina 
rättigheter tillgodosedda.  
 
Under pandemins inledande skede uppstod många olika frågor med koppling till pandemin 
och barns rättigheter. Några centrala utmaningar under pandemins tidiga skede rörde bland 
annat 
 

• hur barn och barns inflytande och delaktighet påverkas av digitala möten 
• längre väntetider till individuella insatser 
• minskade orosanmälningar under pandemin 
• hur inställda vårdbesök ska hanteras i förhållande till artikel 6 i barnkonventionen 
• barn som inte hade möjlighet att ge avsked 
• informations- och kommunikationsinsatser till barn, även på andra språk 
• tillgång till tolk under vårdbesök 
• barn som är kroniker 
• hur man ska prata med barn om coronaviruset för att lindra rädsla 
• ökat våld i hemmet 
• att våga se, möta och fråga barn om den förändrade situationen 
• uppföljning av pandemins effekter på barn 
• stöd i väntrum både för barn och föräldrar. 

 
Sakkunniga inom barnrättsområdet såg ett behov av att barnkonventionens efterlevnad gavs 
högsta prioritet under pågående pandemi. De grupper av barn som haft det svårt redan 
innan pandemin blev särskilt sårbara. Barnkonventionens status som lag har bidragit till att 
man inom Region Sörmland har arbetat särskilt med att synliggöra utsatta grupper av barn i 
enlighet med artikel 2 i barnkonventionen. Man arbetade aktivt med olika typer av 
kompenserande åtgärder och strategier för att ge barn så jämlika förutsättningar som 
möjligt under pandemin. Målsättningen har varit att alla barn ska bli sedda i sin situation, 
inte minst med hänsyn till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
Det barnrättsliga nätverket har samverkat med regionens kommunikationsstab för att 
komplettera samtalsunderlag till barn med bildstöd om coronasmittan. Detta stöd har 
spridits till regionens alla kanaler och kommuner. Med syftet att behålla kontinuitet i 
skolgången har man samverkat med aktörer som elevhälsan, ungdomsmottagningar, 
kommunernas kommunikationsenheter, rektorer, barnhälsovård, tolkar, SFI och 
hälsoinformatörer för att sprida budskapet att barn utan symtom ska vara i skolan. 
 
På nationell nivå har regionens barnrättsansvariga samverkat med SKR genom att bland 
annat ge remissvar inför regeringens särskilda instruktioner om barns rättigheter som 
närstående avseende socialtjänstens verksamhet. I syfte att få en överblick över initiativ, 
insatser och ytterligare behov avseende barns psykiska ohälsa i spåren av covid-19 har det 
genomförts samordningsmöten med SKR. Stödlistor har spridits till kommunikationsstaben, 
Insidan, Facebook och kommunernas nätverk. 
 



Ett stärkt barnrättsligt perspektiv inför kommande tid 
Sakkunniga i barnrätt, och inte minst barn och unga själva, bör fortsättningsvis involveras vid 
de snabba beslut som ofta behöver fattas i tider av kris. Det bör finnas ett fortsatt fokus på 
att tjänstemän med rätt kompetens tar del av förberedelsematerial inför beslut och 
genomför barnkonsekvensanalyser. Den framtida krishanteringen kan stärkas genom en 
snabb och strukturerad samordning av barnrättslig kunskap på såväl nationell som regional 
nivå, utifrån ett gott nyttjande av de nätverk som finns.  
 
Ett illustrerande exempel är den barnrättsprövning som utfördes inför Region Sörmlands 
samordning av covid-provtagning av barn i åldrarna 6–18 år. Syftet var att ge tydlig kunskap 
och kännedom om barns bästa i detta sammanhang. Det klargjordes att barns bästa vid 
provtagning måste fastställas utifrån de fyra grundprinciperna i barnkonventionen. I 
barnkonsekvensanalysen lät man 16 barn komma till tals genom enskilda intervjuer. Av 
intervjuerna framkom bland annat att barnen tyckte det var viktigt att få ha en 
vårdnadshavare med sig, att platsen för provtagningen var lugn, att personalen var vänlig 
och att det gavs tillräcklig information om provtagningsprocessen och när man får svar. De 
dokumenterade resultaten av barnkonsekvensanalysen var 
 

• att barnet skulle ges möjlighet att vara delaktig innan, under och efter provtagningen 
genom att exempelvis få tillgång till information och kunna förbereda sig innan 
besöket, 

• att det behövdes kompetent personal med goda kommunikativa färdigheter för 
säkerställandet av trygga möten och 

• att barnet hade rätt att vara nära sin/sina vårdnadshavare eller annan vuxen. 
 
I barnrättsprövning identifierades också ett antal risker med samordningen av provtagning. 
Dessa risker kan analogivis uppstå även i andra framtida sammanhang när man måste fatta 
beslut om annan liknande åtgärd, t.ex. med anledning av regeringens beslut i en tid av kris. 
De risker som identifierades i nämnda prövning var 
 

• att arbetet med att samordna (provtagning eller motsvarande åtgärd) genomförs 
med kort varsel varpå barns behov inte tas i beaktning, 

• att effekter på barns rätt till psykisk och fysisk hälsa inte beaktas (t.ex. rädsla eller oro 
på kort sikt eller att barn på längre sikt blir rädda för behandling), 

• att kommunikationen försämras på grund av t.ex. visir och munskydd, 
• att personal saknar barnkompetens, 
• att återkoppling utifrån barnets ålder och mognad inte sker, 
• att information före, under och efter (provtagning eller motsvarande åtgärd) brister 

utifrån barnets ålder och mognad eller språkkunskaper. 
 
Sammanfattningsvis kan denna barnkonsekvensanalys ses som ett vägledande exempel på 
hur barn och barns rättigheter kan, och bör, involveras i den framtida krisledningen. 
Barnkonsekvensanalyser är viktiga instrument för att kartlägga hur pandemin påverkat barns 
liv och vardag. Såväl risker som förebyggande insatser bör identifieras. I fortsättningen är det 
viktigt att ha sökljuset på barns jämlikhet och att alla barn blir sedda i tider av kris.  
 
  



 
 
Människor med funktionsnedsättning 
Pandemin har gjort det utmanande att förverkliga de bestämmelser som stadgar 
funktionsnedsattas välmående och trygghet i SoL och lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt 5 kap. 7 § 1 st. SoL ska socialnämnden verka för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. I 
paragrafens 2 st. föreskrivs att socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en 
meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes 
behov av särskilt stöd. 
 
I enlighet med 5 kap. 8 § 1 st. SoL gäller att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder 
samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa 
områden. Kommunerna ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 
funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra 
samhällsorgan och organisationer, 5 kap. 8 § 2 st. SoL. 
LSS har som allmän inriktning att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för människor med funktionsnedsättning, med målet att de ska få möjlighet att 
leva som andra, 5 § LSS.18 Verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i 
samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter och ska vara grundad på 
respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, 6 § 1 st. LSS.19 Den enskilde 
ska genom varaktiga och samordnade insatser tillförsäkras goda levnadsvillkor, 7 § 2 st. LSS. 
Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt 
tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. 

 
18 Denna målsättning bygger på den grundläggande principen om människors lika värde, jfr 5 kap. 7 § SoL. 
19 Det ska med andra ord finnas ett tydligt och kontinuerligt samarbete mellan insatsgivaren och andra 
samhällsorgan, jfr 5 kap. 8 § och 8 a § SoL. 

G R U P P E R  M E D  
F U N K T I O N S N E D S Ä T T N I N G
• Nationella undersökningar visar att tillvaron för personer med funktionsnedsättning 

förändrats stort sedan coronavirusets utbrott

• Digitaliseringen har gjort det lättare att samordna vårdbesök inom Region 
Sörmland

• Ungefär en tredjedel av de personer som lever med funktionsnedsättning saknar 
möjlighet att identifiera sig digitalt

• Brist på information om smittspridning har varit källa till oro (LSS boenden)

• Anpassad information behöver vara snabbare
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På nationell nivå har tillvaron för personer med funktionsnedsättning i stor utsträckning 
förändrats sedan coronavirusets utbrott. De nya utmaningar och problem som uppstått för 
människor med funktionsnedsättning är mångfacetterade och sårbarheten beror till stor del 
på vilken typ av funktionsnedsättning personen har. Många med autism och/eller 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) har flerfunktionsnedsättning, kraftig övervikt och 
fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck och tillhör således en riskgrupp 
för covid-19.20 Generellt sett är personer med funktionsnedsättning också mer utsatta för 
psykisk ohälsa.21 För en inkluderande krisberedskap krävs att beslutsfattare och myndigheter 
på nationell, regional och lokal nivå har bred kunskap om olika typer av funktionsvarianter. 
 
För att klargöra hur coronapandemin påverkat människor med intellektuell 
funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service har Riksförbundet FUB riktat en 
särskild enkät till denna målgrupp. Det framkom bland annat att 57 % av de som besvarade 
enkäten upplevde att tillvaron försämrats jämfört med hur den var före pandemin. Av dessa 
upplevde 79 % att de var mer ensamma än tidigare och 44 % att de hade fått sämre stöd än 
tidigare. Detta är särskilt problematiskt utifrån konstaterandet att det redan innan pandemin 
fanns tydliga brister i många LSS-bostäder, bland annat i form av bristande kompetens hos 
personalen, stor personalomsättning och frånvarande chefer.22 
 
I samband med det nationella beslutet om besöksförbud på äldreboenden den 30 mars 
införde många kommuner och privata utförare även motsvarande förbud på gruppbostäder 
enligt LSS, trots att denna typ av bostad ska ses som personens egen lägenhet och trots att 
det inte finns några bestämmelser som gör det möjligt att begränsa besök från vänner och 
anhöriga mot den enskildes vilja. Isoleringen medför en ökad risk för fysisk och psykisk 
ohälsa.23 
 
Även daglig verksamhet har stängt ned i många kommuner vilket påverkat målgruppens 
möjlighet till stimulans, meningsfullhet, utveckling och gemenskap. De personer med IF vars 
dagliga verksamhet stängde ner har mått sämre än de som kunnat fortsätta med den dagliga 
verksamheten även under pandemin.24 Om socialnämnderna i kommunerna väljer att stänga 
en verksamhet behöver konsekvenserna för berörda individer analyseras så att dessa 
personer får det stöd eller den hjälp som de behöver. När en daglig verksamhet eller 
dagverksamhet tillfälligt stängs uppstår behovet att omfördela resurser till hemtjänst, en 
gruppbostad eller till boendestöd.25 
 
Digitaliseringen har på ett positivt sätt ökat tillgängligheten och gjort det lättare att 
samordna vårdbesök inom Region Sörmland. Många personer med funktionsvarianter av 
olika slag lever emellertid i digitalt utanförskap; ungefär en tredjedel av personer med 
funktionsnedsättning saknar möjlighet att identifiera sig digitalt.26 Således behöver man ha i 

 
20 Socialstyrelsens lista över riskgrupper. 
21 Socialstyrelsen, Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport, 2020. 
22 Riksförbundet FUB, Rapport 2020-08-13, Enkät till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) om 
covid-19, s. 2. 
23 A.a. s. 2 ff. 
24 A.a. s. 2 f. 
25 Meddelandeblad från Socialstyrelsen, Nr 2/2020 Mars 2020, s. 7. 
26 Post- och Telestyrelsen och Begripsam, Svenskar med funktionsnedsättning och internet, 2019. 



åtanke att digitaliserade vårdtjänster inte alltid är helt och hållet tillgängliga för människor 
med funktionsvariationer.27 Även inom daglig verksamhet finns en eftersläpning i tillgång till 
digitala lösningar och anpassade digitala verktyg för personer med IF.28 
 
Inför framtida krishantering är det viktigt att anpassad och lättillgänglig information snabbt 
når ut till människor med funktionsvarianter som behöver extra stöd inom Region Sörmland. 
Riksförbundet FUB:s lättlästa material och en film om hur man undviker smitta för 
människor med IF utgör goda exempel på hur sådan information kan se ut. Man behöver 
också vara medveten om att vissa funktionsnedsatta kan ha en ökad benägenhet till oro, 
vilket kan göra det svårt att ta till sig information.29 
 
Brist på information om smittspridning på LSS-bostäder kan vara en källa till stor oro och 
osäkerhet. FUB har noterat att anhöriga i en del kommuner inte har fått någon information 
om smittspridningsläget på LSS-boenden, vilket har lett till att ett flertal boende har flyttat 
hem till sina anhöriga. Nationell information har ofta inte nått ut till verksamheterna och i 
många fall har timvikarier haft brist på kunskap om smittrisker och rutiner.30 
 
Habiliteringsverksamheten under pandemin 
Habiliteringsverksamhetens övergripande uppdrag är att ge kompenserande och stödjande 
insatser till patienter med en livslång diagnos eller funktionsnedsättning med målet att dessa 
patienter får ett bra kvalitativt vardags- och arbetsliv. Verksamheten är bred och 
patienternas hjälpbehov är varierande. Exempel på funktionsnedsättningar som ingår i 
habiliteringens verksamhet är 
 

• autismspektrumtillstånd 
• dövblindhet 
• hörselnedsättning 
• förvärvad hjärnskada 
• rörelsehinder 
• synnedsättning 
• intellektuell funktionsnedsättning. 
• motoriska svårigheter. 

 
Habiliteringsverksamheten utgör inte akut verksamhet utan arbetar i stället långsiktigt 
genom insatser som exempelvis förflyttning, kommunikation och olika typer av hjälpmedel.  

 
27 Socialstyrelsen, Utvecklingen och konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning under 
coronapandemin, presentation av sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor Karin Flyckt, 
https://www.mfd.se/contentassets/2839a0d19b7d42fe9c93c7e077d1e151/mfd-28-sep-2020-flyckt-
coronapandemin-nya-utmaningar.pdf; Riksförbundet FUB, Rapport till coronakommissionen – November 2020, 
s. 3. 
28 Riksförbundet FUB, Rapport till Coronakommissionen – November 2020, s. 6; Alfredsson Ågren, Kristin, 
Internet Use and Digital Participation in Everyday Life: Adolescents and Young Adults with Intellectual 
Disabilities, Linköpings universitet, 2020. 
29Riksförbundet FUB:s exempel på anpassad och lättillgänglig information, https://www.fub.se/wp-
content/uploads/2020/03/Information-om-corona-l%C3%A4ttl%C3%A4st-och-pictobilder.pdf, 
https://www.youtube.com/watch?v=SFrYF2kbcg0&feature=youtu.be&ab_channel=fubtv 
30 Riksförbundet FUB, Rapport till coronakommissionen – November 2020, s. 4. 



Under pandemin lånades en stor del av personalen inom habiliteringen ut till covidvården. 
Detta medförde att den kvarvarande personalen fick ökad belastning och ofta ändrade 
arbetsuppgifter utanför det normala specialistområdet. Det ägnades också en del tid åt att 
kartlägga de egna insatserna och bedöma vilka insatser som inte kunde anstå utan att 
medföra ett försämrat hälsotillstånd hos patienterna. Även om personalen inom 
habiliteringen fick ökad belastning och köerna förlängdes under pandemin, är den generella 
iakttagelsen att man har lyckats ställa om verksamheten utan någon negativ inverkan på 
omhändertagandet av patienterna. 
 
Att personal från habiliteringen fick ägna sig åt vård av covid-patienter resulterade i en 
positiv kunskapsspridning till covidvården. Intern kunskap inom habiliteringen, såsom 
exempelvis bildstöd, kommunikation på olika språk, tecken eller rent allmänt hur man bör 
kommunicera med och bemöta exempelvis en äldre person som inte hör eller ser bra, kom 
väl till användning och integrerades även i vård riktad till covidpatienter. 
 
Många målgrupper inom habiliteringsverksamheten kan klara av vardagen utan insatser 
under en begränsad tid. Man behöver emellertid vara medveten om att situationer kan 
uppstå där en patient med ett visst syndrom behöver omedelbar hjälp för att inte fara illa ur 
ett långsiktigt perspektiv. Ett exempel är att utebliven korrigering för s.k. felställning kan 
leda till smärta eller brott på längre sikt. Att målgrupperna kan klara en viss period utan 
stöttande åtgärder, men i vissa plötsligt uppkomna situationer riskerar att fara illa om 
hjälpinsatser uteblir, gör det utmanande att balansera målgruppernas behov av insatser i 
vardagen mot konkurrerande vårdbehov i covidvården. Ytterligare en komplicerande faktor i 
detta sammanhang är att uteblivna hjälpinsatser inom habiliteringsverksamheten på sikt kan 
leda till negativa effekter för människor med funktionsnedsättningar. 
 
Generellt har målgrupperna inom regionens habiliteringsverksamhet blivit mer socialt 
isolerade under pandemin, och detta på grund av bland annat inställda hembesök, inställd 
daglig verksamhet och inställda gruppaktiviteter av olika slag. Utifrån att aktiviteter stängts 
ned syns även en observerad nedgång på förfrågningar om dövtolk.  
 
Tack vare ökade digitala mötesformer har man lyckats behålla viss kontinuitet i tillgången till 
vård för vissa målgrupper, vilket i viss mån minskat isolering hos patienterna. Samtidigt kan 
ökad digitalisering likställas med ökat utanförskap för vissa persongrupper, t.ex. blinda eller 
dövblinda personer, äldre personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Det är också logistiskt svårt att ha flera olika språk- och teckentolkar i digitala gruppmöten. 
 
En annan beaktansvärd aspekt är hur krisinformation når ut till de målgrupper inom 
habiliteringen som av olika kognitiva eller somatiska anledningar har svårt att ta till sig 
informationen i fråga. En framgångsfaktor är att hörselpedagog och tolk inom regionen 
arbetat aktivt med att kontakta döva personer inom regionen med texttelefon för att ge 
kompletterande information om pandemin. Tidigt under våren utvecklade den 
regionövergripande grupperingen KoALA extra bildstöd om coronaviruset. Samarbetet 
mellan regionens kommunikationsenhet och habiliteringens kommunikativa miljö skulle 
kunna stärkas ytterligare så att även information på 1177 blir anpassad och tillgänglig för 
alla, t.ex. genom teckenspråk och syntolkad information även på denna plattform. 
 



Sammanfattningsvis kan sägas att pandemin åsidosatt ledord som inkludering och 
tillgänglighet för människor med funktionsvarianter och/eller motoriska svårigheter.  
 
Målgruppen har på många sätt och av olika anledningar varit en tyst och isolerad 
patientgrupp under pandemin.  
 
Negativa effekter hos målgruppen på grund av förskjutna hjälpinsatser kan komma att synas 
på sikt, exempelvis genom ökad psykisk ohälsa och ett större behov av samtalsstöd.  
 
Positivt är att pandemin har spridit kunskap på habiliteringsområdet till mer akut vård. I 
kommande krissituationer kan kommunikationsinsatserna till målgruppen ytterligare 
breddas genom en ökad samverkan mellan regionens övergripande kommunikationsenhet 
och habiliteringens specialiserade kommunikationsteam. 
 
 
 
  



 
 
 
Under den första delen av pandemin finns inga möjligheter att följa en eventuell påverkan 
på folkhälsa. Effekterna uppstår över en längre tid. Några av de tidiga signalerna antyder 
emellertid om behov av ökad uppmärksamhet, specifikt i de grupper och de geografiska 
områden som regionen sedan tidigare har identifierat som områden med hög risk för ohälsa. 
 
De rapporter som nu finns från frivilligorganisationer stämmer väl överens med liknande 
signaler från andra delar av landet. 
 
Regionen har byggt resurser och kompetens för att hantera våld i nära relationer och deltar i 
spridandet av nationella kampanjen ”Tillsammans mot våld”. Det finns förutsättningar att 
agera förebyggande och om det skulle behövas med vårdande eller behandlande resurser. 
 
Den förstärkning som skett för att kunna möta patienter som söker för psykisk hälsa är 
angelägen. 
 
Regionen kan senare utveckla ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att skapa 
metoder för löpande utveckling av konsekvenser som uppstår i ett samhälle där många fått 
förändra sina liv. Det torde finnas intresse från forskningsinstitutioner att utveckla 
gemensamma projekt som kan bidra till ökad kunskap och underlag för framtida insatser.  
 
 
  

E F F E K T E R  PÅ  F O L K H Ä L S A

• Tjej- och kvinnojourer registrerar rejäl ökning av våld i nära relationer

• Ökningen är märkbar även i teamet som arbetar med sexuellt våldsutsatta

• Antalet ärenden har ökat under 2020 i Nyköping och Katrineholm med nästan 50 
procent

• Region Sörmland deltar i och sprider nationell kampanj ”Tillsammans mot våld”

• Kompetenscentrum mot våld i nära relationer finns etablerad

• Ökning av patienter som söker vård för psykisk ohälsa

• Regionen tecknar avtal med nio nya vårdgivare som kan behandla patienter med 
depression, ångest eller stressrelaterad sjukdom
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Kulturverksamheter har påverkats av de olika besöksbegränsningar som angetts av 
Folkhälsomyndigheten. Inom många områden har all verksamhet ställts in. Regionens 
institutioner kommer att överleva, men oro finns för att många fria kulturutövare får det 
svårare.  
 
Besöksnäringen lever också i delar i en symbios med kulturverksamhet och kommer att 
behöva i sin återhämtning kunna luta sig mot ett aktivt och intressant kulturutbud i länet. 
 
Sörmland museum, som under 2020 utsågs till Årets museum, har efterhand flyttat ut 
verksamheter från husen till utomhus och till digitala kanaler. Till viss grad kan det 
upprätthålla intresset för muséets verksamheter. 
 
Andra delar, som konferens, möten och arrangemang liksom restaurangen, har varit 
stängda. 
 
Regionen bör inkludera kulturverksamheterna i sin återstartplanering och överväga olika 
vägar för att i någon form ge ett inledande större ekonomiskt stöd när begränsningarna för 
publika evenemang lättar. 
 
  

E F F E K T E R  PÅ  K U L T U R

• Stor påverkan på regionägda kulturverksamheter

• Scenkonst Sörmland

• Sörmlands museum

• Nynäs slott

• Arrangemang och aktiviteter har begränsats och följt Folhälsomyndighetens 
rekommendationer

• Regionen har hänvisat fria kulturutövare till Kulturrådets krisstöd

• Angeläget att planera för successivt öppnande och återuppbygga skadade ekonomier
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Regionens enkät från oktober 2020 om ”Företagens situation i Sörmland” beskriver hur 
dryga 38 procent av företagen säger sig ha drabbats negativt ekonomiskt under pandemin. 
33 procent har haft en positiv utveckling och ungefär 24 procent säger sig inte påverkats 
ekonomiskt.  
Det är främst branscher med anknytning till besöksnäring, som hotell och restauranger, 
liksom företag verksamma inom kultur och nöje som upplever en försämrad situation. 
 
Den totala andelen av befolkningen som var beroende av olika former av sociala ersättningar 
har sjunkit under en femårsperiod från 19,3 till 17,5 procent. Under 2020 finns en tendens 
till uppgång vad avser arbetsmarknadsåtgärder samt sjuk- och aktivitetsersättningar. 
Pandemin har, åtminstone inledningsvis, inte bidragit till att fler blivit beroende av 
försörjningsstöd. Andra arbetsmarknadsåtgärder kan ha bidragit till de små förändringarna. 
Andelen korttidspermitterade i Sörmland är hög (dryga 12% av totala antalet sysselsatta). Till 
antalet var det ungefär lika många (15 000 personer) som var korttidspermitterade som de 
som var arbetslösa (första halvåret 2020). 
 
Andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger i Sörmland över riksgenomsnittet på 
omkring 8 procent. Stor variation finns mellan kommunerna - från 8,2 procent till 13,5 
procent. 
 
Sörmlands befolkning har en något kortare genomsnittlig utbildningsbakgrund än det som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. 
Regionen har beslutat om ekonomiskt stöd till Mälardalens högskola för att stödja utveckling 
inom tre områden: hälsoteknik, entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen. 
Andra initiativ från regionen är projektet ”Redo för jobb” som görs tillsammans med 
kommunerna. 
 

R E G I O N A L  U T V E C K L I N G

• Fortsatta aktiva analyser under pandemin har genomförts
• Arbetsmarknad

• Varsel och konkurser

• Unga som varken arbetar eller studerar

• Företagsenkäter - effekter på Sörmlands industri

• Corona i utanförskapsområden

• Främjandefaktorer prioriteras under huvudstrategin Välfärd och folkhälsa

• Samverkan och större nytta med arbetsmarknadens myndigheter eftersträvas

• "Återstart" kan komma att kräva prioriteringar mellan länsdelar
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Utvärderingen konstaterar att kombinationen av god analysförmåga och kreativa 
angreppssätt som regionen tillsammans med samarbetspartners utvecklat kommer behöva 
hållas på en hög aktivitetsnivå de kommande åren. 
 

 
 
Bortfallet av trafikanter är stort, men de ekonomiska konsekvenserna är begränsade. 
Planering pågår för att skapa en kollektivtrafik som är till nytta för regionens medborgare 
och ökar möjligheter till arbetspendling. 
 
Utvärderingen bedömer att det finns en egen betydande kompetens för att utveckla 
området. 
  

E F F E K T E R  PÅ  K O L L E K T I V T R A F I K

• Resandet minskade radikalt (3 200 000 färre resor gjordes under 2020 minus 
25%)

• Nedgången i biljettförsäljningen begränsas av fortsatta skolresor

• En tredjedel färre resor med särskild kollektivtrafik (från 37 000/månad 
till 27 000/månad)

• Ekonomiska effekterna begränsade

• Strategier utarbetas för att möjliggöra högre grad av arbetspendling
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Regionen har i ett tidigt skede av pandemin planerat för psykologiskt krisstöd. Principer och 
metoder har utarbetats som grund för olika åtgärder. Insatserna omsluter ledarskap och 
medarbetarskap i akt och mening att skapa förhållanden som gör organisationen tåligare 
mot olika stressfaktorer. En god princip är att linjestrukturens upprätthållande bidrar till 
verksamhetskunskap som snabbare observerar arbetsmiljöeffekter och problem. 
 
Redan i den första rapporteringen till regionstyrelsen (juni 2020) gavs stort utrymme till hur 
förväntade negativa konsekvenser på arbetsmiljön kunde mötas. Men redan i den så kallade 
Corona-gruppen diskuterades åtgärder och rutiner inför en förvärrad situation. 
 
Modell för schemaläggning (4/2) hämtades från Region Västmanland efter nätverksmöte på 
SKR. Bemanningsgrupper bildades lokalt under ledning av respektive LSSL. 
Stöd utifrån för att klara arbetsbelastning aktualiserades genom tjänsteman i beredskap 
(TIB) och dess kontakter. Vid ett tillfälle gavs stöd från ett helt team från Region Blekinge. 
 
De riskbedömningar som inledningsvis gjordes av olika åtgärder omfattade inte alla 
perspektiv. Företrädare för arbetstagare upplever att det successivt blev mer kompletta 
värderingar som gjordes. HR stöd gavs från regionen till verksamheterna för sådant som 
underlättade systematiken. 
I  övrigt noterar HR att de hade kapacitet för mer aktivt stöd om information kring 
verksamhetsförändringar hade delgivits på tidigare stadier. 
 
Den kompetenskartläggning som görs inom regionen möjliggör snabba återstarter för 
uppskjutna utbildningar. Med fler digitala möjligheter kan en större andel av 
utbildningsaktiviteterna upprätthållas. 
 

A R B E T S M I L J Ö
• Flera intervjuade medarbetare anger oro för egen eller kollegors tilltagande trötthet som följd av 

brist på längre återhämtningsperiod

• Sjukfrånvaron ökade under 2020 till 25,8 dagar från 20,9 året innan - störst procentuell ökning av 
frånvaron upp till 14 dagar (48%)

• Fackliga organisationer menar att inte alla riskbedömningar som gjordes bedömde 
arbetsmiljökonsekvenser eller involverade skyddsombud i tillräcklig utsträckning - bättre efterhand

• Uppskattat initiativ att aktivera facklig referensgrupp

• Registrerade arbetsolyckor avviker inte från föregående år (femårsperiod som jämförelse)

• Regionen bör följa fortsatt utveckling genom egna data, företagshälsovård och arbetsmiljöverkets 
kommande rapport

• Många stödåtgärder har vidtagits och planeras - löpande utvärdering av effekter är fortsatt 
angeläget
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Utvärderingen finner naturligtvis enstaka händelser som inte hanterades optimalt i 
inledningsskedet av den pandemi som vid rapportens överlämnande pågått i 14 månader. 
Annat skulle vara underligt. Samtidigt är det värt att notera att man hanterat situationerna 
på ett strukturerat och professionellt sätt. 
Anspänningen och kraven på beslutsfattare har varit stora. Inte minst de särskilda 
sjukvårdsledningarna har axlat betydande ansvar, haft begränsade resurser till förfogande 
sett mot de behov som växte för varje dag under våren 2020 och ändå klarat att 
vidmakthålla vård på patientsäkert sätt och enligt den kunskap som fanns tillgänglig. 
Den snabba spridningen av viruset och effekterna för gamla sköra människor på särskilda 
boenden är en dramatisk och onödig påminnelse för alla som planerar vård och fördelar 
resurser om att samhället inte var tillräckligt förberett. Kommande utvärderingar genom 
statliga utredningar och tillsynsmyndigheternas rapporter kommer kunna ge ytterligare 
underlag till förbättringsarbete. 
 
Effekterna på regionens övriga ansvarsområden var betydande och kommer inte att återgå 
till den omfattning som fanns före pandemin utan särskilda åtgärder vid återstart. 

N Å G R A  F R A M G Å N G S FA K T O R E R  I  
R E G I O N  S Ö R M L A N D
• Gemensam krisbild som togs fram inkluderade perspektiv från den politiska ledningen 

samt regionens verksamheter och tjänstemannaledning

• Även om krisens art och omfattning i början var ofullständig och successivt fick kompletteras

• Organisering efter de riktlinjer som regionen fastställt och övat efter

• Bemanning med erfarna och kompetenta medarbetare

• Tillvaratagande av personligt engagemang och utnyttjande av nätverk

• Återkommande (transparent) rapportering och regionledningens tillitbaserade uppföljning

• Prestigelös hållning som underlättat snabba omställningar

19

N Å G R A  Ö V R I G A  I A K T TA G E L S E R

• Tillgång till information och effektiv kommunikation är avgörande för förståelse och 
engagemang – intern inom regionen, bland samverkande aktörer och hos medborgarna

• Viktigt att skapa uthållighet genom flexibilitet, förenklingar och tydliga förtroenden

• Angeläget att formulera tankar och planer för återstart och en utveckling av regionen 
efter pandemin

• I en i tid utsträckt kris kan olika funktioner behöva kompletteras med andra kompetenser 
än vad som utnyttjas vid kortare händelser
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16 jan 
FHM meddelar att 
ett coronavirus har 

upptäckts i Kina. 
Risken för smitta 
anses mycket låg. 

2 feb 
Coronagruppen 
etableras. 
 

9 mars 
Första patientfallet. 

11 mars 
Regionalt stabsläge. 
RSSL etableras. 

12 mars 
Covid-dokumentet 
publiceras. 
Separerade 
patientflöden på VC. 

13 mars 
Gruppaktiviteter 
inom HSV ställs in. 
Patientbesök utan 
särskilda skäl 
avråds. 
 

15 mars 
Egentillverkade visir tillåts. 
FFP2/FFP3 m. utgånget 
datum i nödfall. 

1 apr 
Inställd kampanj för TBE-
vaccin under 2020. 
Planerade byggprojekt vid 
länets sjukhus ska fortgå. 
Krisstöd industriföretag. 

16 mars 
Nya kallelser för inställda 
besök pga Covid-19. 
Endast en närstående vid 
besök på förlossningen. 
Enbart akuta operationer. 
Uppehåll mammografi. 
 
 
 

17 mars 
Krisledningsnämnden 
aktiveras: pandemin 
bedöms som en 
extraordinär händelse. 
Beslut om tält utanför 
MSE. 

31 jan 
Första bekräftade fallet av 

coronavirus i Sverige. 

1 feb 
Covid-19 klassas 

som en allmänfarlig 
och samhällsfarlig 

sjukdom. 
 

26 feb 
SoS i stabsläge. 

2 mars 
Risken för nya fall i 

Sverige bedöms som 
hög. Risken för allm. 

spridning anses måttlig. 

10 mars 
Risken för samhällspridning anses 

mycket hög. Personal m. 
luftvägssymtom bör stanna hemma. 

11 mars 
Sveriges första dödsfall i 

Covid-19. 
Sammankomster m. fler 

än 500 personer förbjuds. 
Covid-fall upptäcks på 

SÄBO. 
 

16 mars 
Personer 70+ bör begränsa 

kontakter m. andra. 
Uppmaning att arbeta hemifrån. 

17 mars 
FHM uppmanar 

lärosäten och 
gymnasieskolor att 

bedriva 
distansundervisning. 

23 mars 
Nationella prov 

ställs in. 

31 mars 
Nationellt 

besöksförbud 
SÄBO. 

Skidanläggningar 
stängs. 

20 mars 
Covid-provtagning på 
personal startar. 
Covid-patienter ska åka 
ambulans, ej sjukresor 
t.o.m. 30/4.  
Beslut om munskydd i 
kombination med visir. 
Utökad bemanning till 
sjukhus. 
Stödinsats till 
besöksnäringen. 

19 mars 
Beslut om tält utanför 
NLN och KSK. 
 

23 mars 
LSSL i stabsläge. 
4 VC startar provtagning för 
patienter med luftvägssymtom. 
Personer 75+ (och om möjligt 
personer 70+) ska ej samåka vid 
sjukresor. 
Covid-patienter bör ges 
kohortvård eller enkelrum. 
 

14 mars 
Avrådan icke-

nödvändiga 
utlandsresor t.o.m. 

den 15 juli. 

21 mars 
Första 

fältsjukhuset från 
Försvarsmakten. 

25 feb 
Risken för allm. 

smittspridning 
anses låg. 

19 mars 
Undvik resor inom Sverige. 

Icke medborgares inresor från 
icke EU/EES-länder stoppas. 

 
 

29 mars 
Sammankomster m. 
fler än 50 personer 

förbjuds. 

24 mars 
Enbart bordsservering 
på barer/restauranger. 
FHM rekommenderar 

träning utomhus.  

18 mars 
SoS uppdrag att samordna 

intensivvårdsplatser. 

30 apr 
Nationell strategi för 

diagnostik av Covid-19 
omfattar antikroppstest. 

29 apr 
Gravida m. riskfaktorer 

bör vara extra försiktiga. 
 

17 apr 
FHM inrättar rådgivande 

referensgrupp. 

24 mars 
RSSL i 
förstärkningsläge. 
Elektiv vård ställs 
in. 

6 apr 
Provtagning på alla patienter som 
läggs in akut i slutenvård. 
KA beredskap m. kort varsel 
tillämpas t.o.m. 31/5. 
 

10 apr 
MAVA KSK stängs 
tillfälligt t.o.m. 31/5. 

20 apr 
Personalprovtagning 
utökas till SÄBO, LSS 
och hemtjänst t.o.m. 31 
maj. 

27 mars 
LSSL i 
förstärkningsläge. 
Barnobservation NLN 
stängs. 
Förflyttning av medarb. 

2 apr 
Verksamhetschefer får 
anställa utifrån behov 
utan beslut från 
divisionschef. 

3 apr 
Regionens egen 
skyddsutrustning ska 
tillhandahållas. 
Övertidsersättning läkare. 

18 mars 
Screening v-het pausas. 

13 apr 
Filter till skyddsmask 90 
m. utgånget datum får 
användas. 

28 apr 
Provtagning 
hemtjänst-brukare 
m. symtom. 

9 apr 
Schema 24/7 
och krisstöd 
till medarb. 

31 mars 
Regionalt besöksförbud 
SÄBO. 

26 feb 
Covid-information på  
Region Sörmlands 
hemsida (nyhetslistan). 
Allmänna förberedelser. 

3 feb 
Podcastavsnitt med allm. 
information om 
coronaviruset. 

3 mars 
Tills vidare arbete i enlighet 
m. regionens pandemiplan. 

10 mars 
Andra patientfallet. 

16 april 
FH bedömer att matchspel inom 

ungdomsidrotten kan genomföras 
under vissa förutsättningar. 

1 apr 
FHM nya allm. råd: 
Håll avstånd och ta 

personligt ansvar.  

29 apr 
Förstärkningsavtal läkare. 
 



 

Tidslinjen innehåller de beslut som ansetts mest centrala och relevanta för att få en helhetsförståelse av pandemins händelseförlopp på 
nationell och regional nivå. 

Källor: Pressmeddelanden från berörda myndigheter, Region Sörmlands beslutslogg och egna visuella framställningar. 
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29 maj 
FHM publicerar ett stöd 

för hur provtagning på 
SÄBO kan organiseras. 

Gymnasier bedöms 
kunna öppna till 

höstterminen. 

4 maj 
FHM meddelar att 

verksamhetsansvariga i 
äldreomsorgen bör agera 

förebyggande för att minska 
smittspridning. 

11 juni 
FHM publicerar nya allmänna 

råd inför sommarens resor. 
 

13 jun 
Avrådan från icke nödvändiga 

resor hävs. 

30 juli 
Rekommendation om 

fortsatt arbete 
hemifrån. 

23 juli 
Ny vägledning för 

smittspårning. 

21 juli 
Ny vägledning för 

bedömning av immunitet. 

1 juli 
Lagen om smittskyddsåtgärder 

på serveringsställen träder i 
kraft. 

 

7 juli 
IVO fördjupar granskningen av 
vård och behandling på SÄBO. 

9 juli 
MSB hemställan till regeringen för 

att säkra skyddsutrustning till annan 
samhällsviktig verksamhet än vård 

och omsorg. 

5 maj 
Nya kriterier för smittfrihet 
enl. covid-dokumentet. 

20 maj 
Covid-positiva kvinnor kan 
förlösas i Nyköping 
Förstärkningsavtal 
omvårdnadspersonal. 

8 juni 
RSSL går ner till regionalt 
stabsläge. 
 

25 juni 
Regionens medarbetare får ta 
kostnadsfritt antikroppstest. 

13 juli 
Möjligheten för klinikerna att ta egna 
antikroppstester avslutas. 

16 juni 
Tältet på MSE avvecklas. 

8 maj 
LSSL avslutas. 

19 maj 
Krisledningsnämnden 
avslutas. 

31 maj 
Gruppaktiviteter, elektiv 
vård/icke-akuta ingrepp 
och gruppbehandlingar ställs in 
t.o.m. 31/8. 
Screening v-het åter- 
upptas. 
 

17 aug 
Stabsläget avslutas. 

22 juni 
Extra medel till ALMI-bolagen. 

6 juli 
Antikroppstest till regionens invånare. 

10 maj 
Start mammografi i 
begränsad skala. 



 
  

Förkortningar och förklaringar 

Screening v-het  Screeningverksamhet (mammografi, screening 
gyncancer, cervixcancer provtagning, 
bukaortascreening) 

 
MAVA KSK Medicinsk akutvårdsavdelning Kullbergska 

sjukhuset Katrineholm 
 
Medarb.     Medarbetare 
 
KA      Kollektivavtal 
 
SÄBO      Särskilda boenden för äldre människor 
      
HSV Hälso- och sjukvården 
 
VC Vårdcentral 
 
FFP2/FFP3 Filtering facepiece klass 2 respektive 3 
 
Skyddsmask 90 Försvarets skyddsmask 90 skyddar ansikte och 

andningsvägar mot biologiska och kemiska 
stridsmedel, radioaktivt damm, tårgas, 
sotpartiklar och värmestrålning.  

 
RSSL Regional särskild sjukvårdsledning 
 
LSSL Lokal särskild sjukvårdsledning 
 
NLN Nyköpings lasarett 
 
MSK Mälarsjukhuset 
 
SoS  Socialstyrelsen 
 
FHM Folkhälsomyndigheten 
 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
 
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

LSS     Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
    funktionshindrade 



 
 
 

 
 
 

 
 
  

U T V E C K L I N G E N
U N D E R  VÅ R E N  O C H  
H Ö S T E N  2 0 2 0

• Nyinskrivna vårdtillfällen

• Sammanställning av statistik för ett år med pandemin

• Patienter på vårdavdelningar respektive IVA fördelat på 
regionerna

• Andel vårdtillfällen fördelat på riskgrupper

• Rapporterade vårdtillfällen på sjukhusen
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Antal nyinskrivna vårdtillfällen med 
Coronavirus

Svenska intensivvårdsregistret 2020-03-12 till 2021-03-12
26
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Covidpatienter på vanlig 
vårdavdelning (SOS 2021-03-10)

Covidpatienter som vårdas 
på intensivvårdsavdelning 
(SOS 2021-03-10)

Röd siffra anger förändring från veckan före redovisningsdatum
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Andel 
vårdtillfällen 
med 
Coronavirus 
per riskgrupp 
och kön

Svenska intensivvårdsregistret 2020-03-12 till 
2021-03-12
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A T T  L E DA  I  K R I S  O C H  I D É E R  O M  
T I L L I T S B A S E R A D E  A R B E T S F O R M E R

Under utvärderingen har olika synpunkter lagts på vikten
av att skapa uthålliga ledningsgrupper baserade på 
arbetsformer som lyfter fram tillitsbaserad styrning. 
Formerna kan mogna genom egen utveckling och erfarenhet
samt genom inspiration från andra. Här anges några utgångs-
punkter.

”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbets-
sätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och
helhetsperspektiv, byggd på tillitsfulla relationer samt säkerställa
förmåga, integritet och hjälpvillighet. 
(Tillitsdelegationen SOU 2018:47: Med tillit växer handlingsut-
rymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn)
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F Y R A  F R Å G O R  T I L L  S T Ö D  F Ö R  
G R U P P E R  S O M  L E D E R  I  K R I S
• Uppriktighet

• Äger ni förmåga att ha en öppen, ärlig dialog och ge varandra löpande återkoppling

• Förmåga att agera

• Är gruppen redo att anta nya utmaningar och har ni förutsättningar att fokusera på resultat

• Empati (inkännande) och förståelse (medkänsla)

• Förstå och bry er om varandras situation och uppskatta gemensamma framgångar (också med 
grupper som ni samverkar med högst tillfälligt

• Ödmjukhet

• Förmår ni att söka hjälp från utomstående när ni behöver hjälp att hitta lösningar
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E X E M P E L  P Å  T I L L I T S S K A P A N D E  
A R B E T S F O R M E R 1

• Ta hjälp av oberoende personer utanför gruppen som hjälper till med att ge perspektiv 
på sakfrågor och/eller reflekterar över gruppens sätt att arbeta

• Stöd "berättande" i gruppen med syfte att öka engagemang och förtroende

• Se till att äga utmaningar gemensamt - också när det gäller gruppens egen funktionalitet

• Visa att arbetet är viktigt och relevant – dela förhoppningar och förväntningar

• Möt frustration och trötthet med enkla avstämningar kring gruppens engagemang

• Se till att stödja och göra det till allas ansvar att hjälpa till med återhämtning när det är 
nödvändigt

1) Fritt översatt från idér av Keith Ferazzi: Leading without authority (2020) och artikel i HBR januari 2021: Leading teams
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