
Covid-19 pandemins påverkan 
på folkhälsan i Östergötland

En pandemi som riskerar att öka ojämlikheten i hälsa

Ett kunskapsunderlag

Konsekvensanalys Covid-19,  2021-06-03, Maria Elgstrand, Region Östergötland



-skapa en bild av möjliga konsekvenser på folkhälsan av 
Covid-19 pandemin i Östergötland

- visa på förbättringsområden för att minska de negativa 
effekterna av Covid-19 pandemin, på kort och lång sikt. 

Syftet

2



Metod: 

• Struktur utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden.

• Dialog med andra aktörer på regional och nationell nivå. 

• Få resultat från studier av den pågående pandemin därför har erfarenheter och 
folkhälsoeffekter ifrån tidigare situationer använts. 

• Vi har grupperat konsekvenserna utifrån 
- direkta konsekvenser, som avser effekter av covid-19 sjukdomen
- indirekta konsekvenser som avser effekter av samhällsinsatser för att 

minska pandemins spridning. 

• Identifierade förbättringsområden

Hur har vi gjort?
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En allvarlig samhällskris med exceptionella konsekvenser i form av arbetslöshet, 
ekonomiska problem och social isolering.

Likt andra samhällskriser är det de redan utsatta, med störst risk för ohälsa, som 
drabbas värst. Därtill har de äldre drabbats särskilt hårt.

Betydelsen av människors livsvillkor och risken för att insjukna i Covid-19 har 
belysts. 

Konsekvenser av olika insatser för att minska smittspridningen drabbar de redan 
utsatta såsom; ekonomisk stress, social isolering och psykisk ohälsa.

Pandemin kan därför öka ojämlikhet i hälsa. 

Vad ser vi….
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• Utveckla arbetssätt för att samla in information med lärdom 
från covid-19 pandemin.

• Utveckla nya datakällor och metoder som snabbare fångar 
upp förändringar av människors livsvillkor och hälsa i 
befolkningen i Östergötland.

• Värna att jämlik hälsa och vård ligger högt på politikens och 
tjänstepersoners dagordning och tydliggörs i upphandlingar, 
uppdragsbeskrivningar, ledning och styrning.

Utvecklingsområden på en 
generell nivå
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Direkta konsekvenser av Covid-19 på målområdet
Barn och unga har varit relativt förskonade från att själva smittas och bli allvarligt sjuka. 

Indirekta konsekvenser av Covid-19 på målområdet
Barn och ungas vardag och liv påverkas på en rad olika sätt som kan ge konsekvenser både på kort 
och på lång sikt. Beroende på barnens ålder och eventuell utsatthet skiljer sig konsekvenserna åt 
men gemensamma nämnare är: 

• Oro och osäkerhet för sjukdomen, påverkan på familj, anhöriga och framtiden 

• Ekonomiska problem, arbetslöshet eller permitteringar i familjen

• Förändringar i förskola och skola 

• Begränsning av fritidsaktiviteter och umgänge 

• Ökad tid och samvaro i hemmet som både kan vara positivt men också negativt

• Isolering och minskade kontakter utanför hemmet innebär en ökad risk för våld, utsatthet och 
hedersrelaterat förtryck innanför hemmets väggar.

• Mer tid som tillbringas i hemmet ökar sannolikt barnens skärmtid, vilket även innebär mer 
stillasittande samt ökad risk för utsatthet via nätet. 

• Regler och åtgärder för att säkra en god hygien och minskad smittspridning har under våren 
inneburit en minskning av flera andra infektioner såsom vinterkräksjuka och influensa.
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1. Det tidiga livets villkor



• Förstärk och utveckla stödjande funktioner och samverkan mellan familj och 
skola, socialkontor, civilsamhälle, för att utöka möjligheten till 
kompensatoriska insatser vid exempelvis skolfrånvaro.

• Utöka uppsökande verksamhet t ex hembesök där deltagande vid offentlig 
verksamhet såsom MVC eller BVC minskat (t.ex. pga. rädsla för smitta).

• Stärk barn och ungas möjligheter att kommunicera digitalt med offentlig 
verksamhet för att stärka möjligheterna till kompensatoriska kontakter. 

• Upplys om betydelsen av en balans mellan aktiviteter som sker framför 
skärm och andra behov av rörelse och socialt umgänge och informera om 
risker för utsatthet via nätet.

• Stimulera befintliga och nya fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla 
oavsett socioekonomi och funktionsvariation. 

Rekommendationer:
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Utvecklingsområden: 
tidiga livet



Direkta konsekvenser av Covid-19 på målområdet
Egen sjukdom och närståendes kan ge oro, minskad kontroll och trygghet. 

Indirekta konsekvenser av Covid-19 på målområdet
Osäkra bedömningar av pandemin och smittspridning ger minskad känsla av kontroll.

Ekonomiska problem och osäkra arbetsförhållande ger oro för framtiden, minskad kontroll, 
och kan leda till såväl psykisk ohälsa som kroppslig sjukdom. 

Minskad möjlighet till social gemenskap leder till social isolering vilket är en riskfaktor för 
sjukdom; för depression och förtida död.

Utsatthet för våld i nära relationer riskerar öka vid isolering och ökad tid i hemmet. 

Positivt är alla medmänskliga initiativ såsom grannsamverkan och digitala initiativ, vilka kan 
leda till ökad tillit mellan människor. 
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7. Kontroll, inflytande och delaktighet



Skapa hållbara stödinsatser : 
– Utveckla samverkan mellan olika aktörer för personer med arbetslöshet, otrygghet eller 

ekonomiska problem, för att öka delaktighet, trygghet och tillit.
– uppmärksamma våld i nära relationer på alla arbetsplatser.

Rusta och stärk psykologiska resurser .
– Inför ”livskunskap” i skolan med samtal om värderingar, förändringar och motgångar,

samt färdighetsträning särskilt för barn och för unga, men även för föräldrar.

Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer :
– Utöka satsningar på kultur- och naturupplevelser, fritidsaktiviteter och föreningsliv. 
– Utveckla insatser för att minska ensamheten och öka känslan av sammanhang bland 

”yngre- äldre” såväl som ”äldre- äldre”.
Exempel är införandet av konceptet ABC, och aktiviteter på äldreboenden. 
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Utvecklingsområden : 
Kontroll, inflytande och delaktighet



Det är viktigt att ta vara på den insikt om samband mellan människors 
livsvillkor och hälsa som Covid-19 pandemin skapat och nu utveckla arbetet 
för jämlika livsvillkor och minskad sårbarhet både under och efter pandemin.

Det är också viktigt att ta till vara på det positiva som skett denna period, 
såsom ökat samarbete, flexibilitet för omställning och stor 
medmänsklighet. 

Det kan, tillsammans med den ökade krismedvetenheten, möjliggöra en 
gemensam kraftsamling för att nu genomföra nödvändiga insatser. 

Detta för att stärka och rusta samhället inför pågående och framtida 
samhällsutmaningar och för att minska hälsoklyftor och skapa hållbara 
samhällen.

Vägen framåt – gå stärkt 
genom krisen 
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Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. 
Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 
individuella  (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Östgötakommissionen 2014



• Fortsätta följa Covid-19 påverkan på folkhälsan.

– Genom omvärldsbevakning och framtidsspaning

– Via olika enkäter: 

• HLV (Hälsa på lika villkor) våren 2021  

• Ungdomsenkäten - Om mig, årligen på hösten 

• enkät ihop med LiU om livsstil, stress och hälsa, våren 2021

Vad behöver vi göra (gör) för att ta höjd för det 
som sker under och i efterförloppet av pandemin.
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Samtliga 
har frågor 
om Covid-19

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/


Coronapandemin
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Hur har ungdomar påverkats negativt 
av Coronapandemin?
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Hur har ungdomar påverkats positivt av 
Coronapandemin?
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• Ta tillvara på det påbörjade arbetet med Plattformen jämlik hälsa och 
vård. Ger oss en möjlighet till samordning och helhetstänk kring 
frågorna. 

• Hålla i och utvidga samverkan inom såväl vår egen organisation som 
inom regionen och nationen. Arbetet kring Covid-19 har suddat 
gränser.

• Tänka långsiktigt för att nå hållbarhet 

• Genomföra insatser som stärker människors möjlighet till goda och 
jämlika livsvillkor.
– Proportionella insatser, såväl generella som riktade

Vad behöver vi göra (gör) för att ta höjd för det 
som sker under och i efterförloppet av pandemin.
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https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Plattform-jamlik-halsa-och-vard/
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S
Stärka egenmakt 
och motståndskraftMinska

riskfaktorer



Kontaktuppgifter:
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Maria.elgstrand@regionostergotland.se

Här hittar ni rapporten i sin helhet:
https://www.regionostergotland.se/Regional-

utveckling/Folkhalsa/folkhalsoaspekter-av-covid-19/

mailto:Maria.elgstrand@regionostergotland.se
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Folkhalsa/folkhalsoaspekter-av-covid-19/

