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SvT Nyheter



Dagsläget covid-19 den 4/2

• Totalt positiva: 26636 st
✓ 6719 nya fall senaste 14 d (480/dag jmf 391 förra v)

✓ 3451 nya fall senaste 7 dagarna (493 /dag jmf 471)

✓ 25 (14) st inlagda varav 15 Inf klin, 0 (1) IVA, 10 övriga 
avd

✓ Andel positiva: 53 % (50 %), Sverige 45 %

✓ Mycket stort mörkertal

• Avlidna: 143 (141) st – 0,9/1000 (Sverige 1,6)





Statens budget 2022:
Miljö/naturvård 21,8 mdr
Kultur/fritid 18,5 mdr
Landsbygd/livsmedel 22 mdr

SvT/FoHM



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 4/2 (28/1)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 2794 (2281) 66500 4201 (3430)

Ronneby 1122 (847) 29400 3816 (2881)

Karlshamn 1116 (934) 32400 3444 (2883)

Sölvesborg 954 (699) 17500 5451 (3994)

Olofström 575 (357) 13300 4323 (2684)

Blekinge 6719 (5469) 159000 4225 (3439)

Sverige 5024*(4597)

*2900-8000





700/d



Vaccinationstäckning Blekinge 4/2

8841 ovaccinerade







8x större risk
för ovaccinerade

3 doser ger c:a
90 % skydd mot
allvarlig sjukdom
och död
55 % skydd mot
infektion

Tredje dosen tidigarelagd
3 mån efter dos 2 för alla





-52 %

-74 %

-91 %





Rekommendation efter 9/2

• Stanna hemma och undvik nära kontakter när du är 
sjuk

• Frisk = allmänt förbättrad och feberfri ett dygn

• Successiv återgång till arbetsplatserna

• Ovaccinerade:
✓ Vaccinera dig

✓ Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus

✓ Större risk för smitta och allvarlig sjukdom



Förlängda regionala restriktioner fr 9/2?

• Region Blekinge – beslut kommer
✓ Undvik trängsel i gemensamma utrymmen

✓ Hemarbete för dem som kan

✓ Undvik fysiska möten och utbildningar

✓ Inga trivselaktiviteter

• Samhällsinriktat
✓ Besöksförbud på sjukhuset?

✓ Personalmatsalen stängd för allmänheten

✓ Munskydd i kollektivtrafik dygnet runt fr 12 års ålder



Ny provtagningsindikation fr 9/2

• Medicinsk indikation efter läkarbedömning

• Personal och patienter inom hälso- och sjukvård och 
omsorg

• Den breda allmänheten utelämnas



Sammanfattning

• Now this is not the end. It is not even the beginning of 
the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. 
Winston Churchill

• Omklassificering av covid-19 till anmälningspliktig
sjukdom (lagändring som kräver riksdagsbeslut)

• Vaccinera dig – det räddar liv (ditt 
eget och andras)!
✓Annars risk för bakslag och nya 

restriktioner

https://www.brainyquote.com/authors/winston-churchill-quotes

