
Lägesrapportering Covid-19

Bengt Wittesjö, 2020-12-18









Trendanalys FoHM 13/12 (3 v) – platå?



Dagsläget (17/12)

• Totalt positiva: 3400 (2819) st
✓ 1005 nya fall senaste 14 d (72/dag jmf 55 förra v)

✓ 30 (14) st inlagda varav 5 varav 2 utomlän (2) IVA

• Avlidna: 33 (26) st

• Personalprovtagning
✓ 68/745 (9,1 %) senaste 7 d (10/d)

✓ 99/714 (13,9 %) föregående (14/d)







Antal/1000 inv senaste 14 dagarna (9/12)

Karlskrona 493 66500 7,4

Ronneby 131 30000 4,4

Karlshamn 163 32500 5,0

Sölvesborg 82 17500 4,7

Olofström 108 13500 8,0

Blekinge 1005 160000 6,3

Sverige 7,8













Antikroppstester blodgivare
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Utökade skyddsrutiner inom vård/omsorg

• Munskydd under hela arbetspasset på 
vårdavdelningar sedan november

• Kompletteras nu med visir vid all patientkontakt

• Rekommenderas även inom den kommunala 
omsorgen
✓ Äldreboenden

✓ Hemsjukvård

✓ Hemtjänst

✓ Funktionsstöd och personlig assistans med 
sjukvårdsinsatser



Serviceresor (färdtjänst/sjukresa)

• Chauffören har munskydd

• I första hand endast en passagerare

• Placeras till höger i baksätet

• Om mer än en passagerare erbjuds alla munskydd



Antigentester - snabbtester

• Svar inom 30 min

• Lägre känslighet, risk för falskt negativa resultat

• CE-märkt för symptomatisk patient 1-5 dagar

• Snabbt svar vid misst utbrott på äldreboenden

• Smittspårning på äldreboenden

• Regelbunden screening av personal på äldreboenden



Nationella allmänna råd fr o m 14/12

• §1 Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att 
skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19
• Stanna hemma vid symptom

• Begränsa nya nära kontakter

• Håll avstånd, undvik trängsel

• Arbeta hemifrån

• Res säkert (egen bil, isoleringsmöjlighet, inga nya 
kontakter, hemfärd med symptom)



Idrott och fritid

• Håll avstånd

• Dela inte utrustning

• Utomhus om möjligt

• Undvik omklädningsrum

• Res individuellt

• Mindre grupper

• Undantag yrkesmässig idrott och barn <16 år



Arbetsplatser

• Arbete hemifrån

• Digitala alternativ, inga möten/konferenser/utb

• Avstånd (möten, fikarum, omklädningsrum)

• Tvål och vatten, handdesinfektion




