
Post-Covid

Region Värmland



Kulturområdet

På kort sikt

• Positiv påverkan på teater, musik och biografer 

• Fler skolbesök på kulturinstitutioner och besök av professionella 

kulturskapare i skolan?

• ”Kulturskulden” ska betas av: uppskjutna teaterföreställningar, 

utställningar etcetera – risk för ett utbud som är större än efterfrågan

På längre sikt

• Kommer kulturvanorna att återgå till tidigare mönster eller blir det färre 

besök på kulturverksamheter och mer digital konsumtion med minskade 

intäkter från biljetter, entréavgifter som följd? Och därmed på behovet av 

offentligt stöd?

• Vad har blivit eftersatt av ekonomiska skäl under pandemin –

till exempel fastighetsunderhåll?



Region Värmlands folkhögskolor

• Återgång från distansstudier till närundervisning.

• Folkhögskolorna återupptar ”fysiska” utställningar, 

föreställningar och andra kulturarrangemang för allmänheten.

• Fortsatt utveckling av digitala anpassningar/lösningar –

till exempel elevnät på skolornas internat



Folkhälsoområdet

• Hälsan i befolkningen som helhet har hållit sig stabil - mer än 70 procent upplever 

fortfarande att de har en god hälsa, men redan befintliga skillnader i hälsa mellan 

grupper och individer har förstärkts under pandemin

• En ökning av ängslan, oro eller ångest och stress ses bland kvinnor. 

• En av fem anger att de besvärats mycket av ensamhet och isolering. 

• Både andelen fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan och andelen stillasittande 

har ökat.

• Resultaten är underlag för långsiktigt utvecklingsarbete för att främja en 
god och jämlik hälsa.

Från rapporterna: 

”Folkhälsan i Värmland före och under coronapandemin”  och

”Indirekta konsekvenser för folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19” 



• Ökat resande och biljettförsäljning

• Marknadsföring av linjer och biljetter –

Uppmuntra resande!

• Ökad service ombord (öppna framdörrar)

• Pilotprojekt och satsningar – Mixtrafik, 

fritidsresande mm

• Kundaktiviteter, kundbesök och skolbesök

• Servicetrafiken - återgång ordinarie rutiner och 

samkörning (sker först efter ok från Smittskydd)

Kollektivtrafiken
Trängselfrågor, utglesning, munskydd och 

skyddsåtgärder för personal



Efter pandemin – vad händer fram till 

sommaren inom hälso- och sjukvården? 

• Pandemin är inte över 

o Patienter vårdas med och för covid19 

o Hög personalfrånvaro

• Återstarta ökad planerad produktion 
internt och med extern hjälp

• Satsning på kompetensförsörjning, 
arbetsmiljö och fortbildning

• Öka takten i utvecklingen av enhetliga 
vägar in i vården samt triagering

o Varje behov matchas till optimal 
resurs 



Regional utveckling

• Arbeta med relationer och samarbetet med Norge

• Följer återställningen inom näringsliv och industri

• Prioritera satsningar för att hela Värmland ska kunna 

göra en snabb återhämtning

• Fortsatt arbete och focus på Värmlandsstrategin


