
Lägesrapportering Covid-19

2021-08-27 Bengt Wittesjö





Dagsläget 27/8

• Totalt positiva: 13192 st
✓ 119 nya fall senaste 14 d (8/dag jmf 8 förra v) varav 30 

(13) 25 % utlandssmitta (21 st Kosovo), 14 % i Sverige

✓ 67 nya fall senaste 7 dagarna (10/dag jmf 7 förra v)

✓ 1 (3) st inlagda varav 1 (0) IVA

✓ andel positiva 5,4 (4) %, Sverige 5,5 %

• Avlidna: 130 (130) st – 0,8/1000 (Sverige 1,5)



Antal fall + sjukhusvård 13-26/8 (72 % <40 år i Sverige)



Provtagning barn

• Från 13 år
✓ Utökat Bank-id (via banken)

✓ Freja eID Plus (via ATG-ombud)

• Från 10-12 år
✓ Kontakta vårdcentralen



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 27/8 (20/8)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 60 (69) 66500 90 (104)

Ronneby 35 (9) 30000 117 (30)

Karlshamn 10 (4) 32500 31 (12)

Sölvesborg 9 (17) 17500 51 (97)

Olofström 4 (9) 13500 30 (67)

Blekinge 119 (113) 160000 74 (71)

Sverige 118 (114)



Vaccingenombrott (26/8)

• Fullvaccinerade: 94500

• Covidinfektion >14 dagar efter dos 2

• Blekinge senaste 14 d: 19 st (16 %)

• Sverige 1-15/8: 11 %

• >90 % skydd mot allvarlig sjukdom och död

• 50-70 % skydd mot smittöverföring



IVA-vård

• Ökar i landet, 20 nya senaste veckan

• 57/66 (86 %) nya IVA fall 1/7-15/8 ovaccinerade

• Livshotande sjukdom

• Långa vårdtider (veckor-månader)

• Lång rehabilitering (månader)

• Livslångt resttillstånd

• Även unga individer



IVA-vårdade totalt senaste månaden (112 st)



…varav utan riskfaktorer (33 st)



v 33



v 33







Under hösten

• Inga lättnader 1/9 men

• Allt mindre fokus på restriktioner

• Vaccination 

• Vaccination

• Vaccination

• Vaccinkrav vid publika arrangemang –
regeringsuppdrag till FoHM i början av sommaren



Överväg noga om du
verkligen ska åka på 
semester i Sydeuropa

Alla som inte är full-
vaccinerade ska testa
sig efter utlandsresa




