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FHM: Fullvaccinerade står för nästan hälften
av de nya fallen
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Fullvaccinerade stod för nästan hälften av alla
covidfall som bekräftades förra veckan, konstaterar
Folkhälsomyndigheten i sin veckorapport.
Av de som behövde intensivvård var dock en klar
majoritet ovaccinerade.
Smittan ökade med 68 procent, vilket till viss del
beror på att man samtidigt ändrade
rekommendationen för provtagning.
UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

Veckans utvalda artiklar som rör coronaviruset.

Skaffa nyhetsbrev

2021-12-04 11:01 Artikeln har tillfogats en rättelse.
Från och med den 22 november rekommenderas från i
förskoleklass och uppåt att testa sig för covid-19 vid symptom.
Samma vecka ökade antalet provtagna individer med 85 procent,
vilket till viss del kan förklara den kraftiga ökningen av antalet
bekräftade fall i befolkningen.
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Av de bekräftade fallen var 6 248 ovaccinerade, vilket motsvarar
52 procent. I samhället i stort är de vaccinerade är i majoritet –
79 procent av befolkningen har fått minst två doser.
Majoriteten av de som behöver intensivvård är ovaccinerade.
– Vi står nu i ett läge där vi ser ett ökande antal fall med covid19, det är fortfarande så att vaccination är prioriterat. Vi har
också ett visst ökat vårdbehov som vi behöver hålla ögonen på, sa
Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på
en presskonferens i torsdags.
Sverige låg då på en incidens på 183 fall per 100 000 invånare.

Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Foto: Duygu Getiren/TT

Om smittspridningen fortsätter att öka kan nya restriktioner bli
aktuella redan nästa vecka, meddelande Folkhälsomyndighetens
generaldirektör Karin Tegmark Wisell i veckan. I ett första skede
föreslås bland annat allmänna råd om att undvika trängsel och
att använda munskydd i kollektivtrafiken. Det kan också finnas
behov av att arbetsgivare möjliggör för hemarbete, enligt
myndigheten.
Regeringen har inte fattat beslut om de föreslagna åtgärderna.
Socialminister Lena Hallengren lovar att återkomma tidigt nästa
vecka.
Även i Europa ökade antalet laboratoriebekräftade covidfall rejält
förra veckan - med 47 procent jämfört med veckan innan, enligt
världshälsoorganisationen WHO. Europa är nu den världsdelen
med flest antal rapporterade fall per 100 000 invånare.
Sex fall av den nya virusvarianten omikron har bekräftats i
Sverige.
Den 26 november klassade WHO virusvarianten som en variant
av ”särskild betydelse.” FHM och regionerna har sedan dess
skalat upp sin sekvensering för att kunna genomföra tester
snabbare, misstänkta omikronfall prioriteras.
Deltavarianten är fortsatt dominerande i Sverige och globalt.
2021-12-04: I en tidigare version av artikeln förekom en felaktig
uppgift om hur stor andel av de smittade som var vaccinerade.
Läs mer:
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Här är mutationerna som gör omikron så oroväckande
Handeln tar fram rekommendationer inför julhandeln

Fler artiklar om coronakrisen
• Senaste nytt: Följ utvecklingen live
• Grafik: Vaccinerade och smittade – region för region
• Första bekräftade fallet av omikron i Sverige
• Allt fler patienter på iva fullvaccinerade
• DN:s vetenskapsreporter om nya virusvarianten omikron: ”Den största oron
är att vaccinerna blir verkningslösa”
• Tegnell om åtgärder mot ny variant: Vi gör redan väldigt mycket
• Nytt läge i Europa: Smittan slår hårt även mot länder där många är
vaccinerade
• Smittspridningen ökar – så kan du fira jul i år
Här hittar du alla artiklar om pandemin
STANNA HEMMA ÄVEN VID LÄTTA SYMTOM – DET SKA DU GÖRA FÖR
ATT BROMSA SPRIDNINGEN:
￭ Alla som har symtom ska stanna hemma och testa sig för covid-19. Se
1177.se för hur du gör i din region.
￭ Om du testat positivt för covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dygn
efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och vara
frisk.
￭ Om du testat negativt ska du stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit
feberfri i minst ett dygn.
￭ Om du inte tagit något test ska du bete dig som att du har covid-19 och
stanna hemma i sju dygn.
￭ När någon i ditt hushåll tar ett positivt covid-19-test ska du stanna
hemma i sju dagar. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Du ska
också testa dig efter fem dagar eller när du får symtom.
Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
testning och hur länge du ska stanna hemma.
￭ Om du är vuxen och ovaccinerad ska du hålla avstånd till andra, undvika
onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp
och de som är 70 år och äldre.
REST TILL SVERIGE FRÅN UTLANDET?
￭ Alla som har varit i ett land utanför Norden ska du ta ett PCR-test så
snart som möjligt efter ankomst till Sverige, helst samma dag.
Rekommendationen gäller alla från förskoleklass och uppåt.
￭ Särskilda rekommendationer vid inresa från Sydafrika, Lesotho,
Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Eswatini. Om du
vistats i dessa länder någon gång under de sju senaste dagarna ska du testa
dig så snart som möjligt efter ankomst, helst samma dag, samt ta ett nytt test
efter fem dagar. Du uppmanas även att stanna hemma sju dagar efter inresa.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor här.
TEXT

Frida Bergkvist
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Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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