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SvT Nyheter



Dagsläget covid-19 den 12/1

• Totalt positiva: 17405 st
✓ 1797 nya fall senaste 14 d (128/dag jmf 94 förra v)

✓ 1119 nya fall senaste 7 dagarna (160/dag jmf 101 förra 
v)

✓ 6 (7) st inlagda varav 2 (2) IVA, varav 1 fr annan region

✓ Andel positiva: 24 % (19 %), Sverige 32 %

• Avlidna: 140 (138) st – 0,87/1000 (Sverige 1,5)

• Provtagning: 
✓ Ta inte om ett positivt prov



Antal fall + sjukhusvård senaste 2 v



Antal/100000 inv senaste 14 dagarna 12/1 -22 (7/1)

Antal Invånare 14 d-incidens

Karlskrona 585 (372) 66500 880 (559)

Ronneby 199 (147) 29400 677 (490)

Karlshamn 413 (356) 32400 1275 (1095)

Sölvesborg 216 (117) 17500 1234 (669)

Olofström 189 (142) 13300 1421 (1052)

Blekinge 1797 (1309) 159000 1130 (818)

Sverige 2119*(1331)

*1030-3771)





Blekinge 700-1000 fall/dag



Regionala rekommendationer 29/11

• För allmänheten
✓ Munskydd i kollektivtrafik/skolskjutsar dygnet runt 

från 12 år

✓ Bälte och munskydd på i bussen!

✓ Besöksförbud på sjukhuset

✓ Matsalen öppen endast för personal



Nya restriktioner

• Uthyrning för privata sammankomster – max 20

• Allmänna sammankomster inomhus
✓ endast sittande vid >20 personer

✓ vaccinationsbevis vid >50 personer

✓ max 500 personer med vaccinationsbevis

• Serveringsställen – stängning kl 23 och max 
8/sällskap

• Avrådan från cuper och läger förlängs till 31/12

• Handelsplatser, kultur, fritid, mässor – 10 m2/person



Vuxna personer

• Begränsa antalet sociala kontakter inomhus

• Avstå större middagar och fester

• Arbeta hemifrån

• Undvik rusningstrafik, munskydd i kollektivtrafik

• Delvis distansundervisning på högskolor



11x större risk
för ovaccinerade
75 % av nya IVA-
fall ovaccinerade

3:e dosen
avgörande



Ändrad provtagningsindikation Blekinge

• Analyskapaciteten räcker inte till

• De som löper störst risk för allvarlig sjukdom måste
prioriteras
✓ Medicinsk indikation

✓ Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

✓ Vid symptom på covid-19 hos personer 13 år och äldre 
med e-legitimation via ”provlådorna”



Provtagning

• Vid smittspårning av friska personer
✓ Hushållskontakter som arbetar patientnära inom vård 

och omsorg (karantän) – dag 4

✓ Närkontakter som arbetar patientnära inom vård och 
omsorg (hemarbete om möjligt) – dag 4

✓ Skolbarn fr 13 år som närkontakt – direkt (får fortsätta 
gå i skolan men bör undvika fritidsaktiviteter)



Övrigt

• Personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna 
behöver inte testas, stanna hemma tills bättre + en 
feberfri dag

• Barn 0-12 år stannar hemma tills förbättrad – 4-7 
dagar varav 2 dagar utan feber

• Om inget PCR-test – stanna hemma en vecka

• Positivt ”snabbtest” bör bekräftas med PCR men om 
det inte är möjligt ska man stanna hemma en vecka 
liksom övriga familjemedlemmar



Smittspårning

1. Patienter, brukare och personal inom vård och 
omsorg - prioriteras

2. Den vuxna allmänheten – vid tecken på lokala 
utbrott

3. Barn och unga, skol- och fritidsmiljö – i mån av tid

Olika risk för allvarlig sjukdom vid smittspridning

Alla kommer inte att bli uppringda utan får svara på 
enkät



Sammanfattning

• Vaccinera dig

• Håll dig till din ”bubbla” – hemmet, arbetsplatsen, 
skolklassen

• Håll avstånd

• Bär munskydd i bussen och då trängsel inte kan 
undvikas i offentliga miljöer

• För sjukhuset återinförs munskydd kontinuerligt på 
vårdavdelningar och vissa mottagningar



Skjut fram den
den planerade
festen en månad


