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Läget nationellt

• Under vecka 8 rapporterades drygt 26 500 bekräftade fall 
av covid-19. Andelen positiva individer av de som testats 
var 11 procent. 13 av 21 Regioner hade en ökning av 
antalet bekräftade fall v. 8 i förhållande till v. 7 (FoHM 4 
mars)

• Sedan december 2020 har det rapporterats om tre nya 
varianter av SARS-CoV-2 från Storbritannien, Sydafrika 
och Brasilien. Särskild samlingssida på webben.
Förekomsten av den brittiska varianten i Sverige ökar 
snabbt, i likhet med andra länders utveckling. Det är f.n. 
en låg förekomst av den sydafrikanska/brasilianska 
varianten där förekomsten inte ökar. (FoHM 23 feb)

• Med den ökade smittspridningen så ses nu också en 
ökning av såväl sjukhusvårdade som patienter på IVA med 
anledning av covid-19. (FOHM 4 mar)

(röda siffror indikerar en ökning sedan föregående mätperiod, 
gröna siffror indikerar en minskning)

Antal bekräftade fall av covid-19 nationellt per vecka från v. 30.  
Källa: Folkhälsomyndigheten

Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/nya-varianter-av-sars-cov-2/


Läget nationellt

• Flest sjukdomsfall / 100,000 inv. under v. 8 fanns i följande län:
– Västerbotten 425

– Halland 418

– Gävleborg 412

– Västra Götaland 345

– Norrbotten 330

– Jämförelsevis: Östergötland: 193

(röda siffror indikerar en ökning sedan föregående mätperiod, gröna siffror indikerar en minskning)

• Vaccinationerna mot covid-19 pågår nu i Sverige och till och hittills har 853 
209 personer vaccinerats med minst en dos i Sverige. (FoHM 4 mar)

Antalet bekräftade fall av covid-19 per 
100 000 inv. / region under v. 8

Källa: Folkhälsomyndigheten



Läget regionalt

• Antalet bekräftade fall i Östergötland fortsatte att öka något 
under v. 8.

• 64 personer behandlas just nu på länets sjukhus, varav 14 
personer intensivvårdas. En nivå som varit relativt stabil de 
senaste veckorna. (Region Östergötland 4 mar)

• Antalet smittade personer inom SÄBO fortsätter att minska den 
senaste veckan. Antalet kommuner med bekräftade fall på SÄBO 
ligger på fyra av 13. (Lst 2 mar)

• I Östergötland har drygt 42 500 personer vaccinerats och drygt 14 
700 har fått dos 2. (Lst 2 mar)

(röda siffror indikerar en ökning sedan föregående mätperiod, gröna siffror 
indikerar en minskning)

Antalet bekräftade fall av covid-19 per 10 000 inv./  
kommun under v. 8

Källa: Folkhälsomyndigheten



Läget lokalt

• Ödeshögs kommun hade en minskning av antalet 
bekräftade fall under v. 8.

• Störst smittspridning i länet under v. 8 fanns i Linköpings 
kommun

Siffror för Ödeshögs kommun (uppdaterat 4 mars) 
(siffra inom parentes är föregående veckas siffra)

Sjukdomsfall/10,000 inv 7 (34)

Sjukdomsfall 4 (18)

Sjukdomsfall/10,000 inv 403 (395)

Sjukdomsfall 215 (211)
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Källa: Folkhälsomyndigheten



Nationella och regionala beslut, rekommendationer och 
åtgärder (urval)

• 25 feb. Region Östergötland bedömer att den brittiska 
mutationen av covid-19 har fått fäste i länet. Över 100 fall ha 
bekräftats i länet. 

• 30 dec. Två fall av den variant av coronaviruset som spridits i 
Storbritannien har upptäckts i Östergötland. Det handlar om 
personer som vistats i Storbritannien. Personerna har 
kontaktats och isolerats och smittspårning har skett för att 
bryta smittkedjorna för de båda fallen.

• 23 dec. Region Östergötland utökar provtagning för covid-19 
till alla vuxna över 18 år som haft symptom i mer än 48 
timmar. 

• 17 dec. Ny regional rutin för hemställan om tillfälligt 
besöksförbud i särskilda boenden. Hemställan går till FoHM via 
Länsstyrelsen. Rutin finns utskickad till berörda verksamheter.

• 8 dec. För att personer som arbetar inom samhällsviktig 
verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska 
kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för 
pågående covid-19. Målsättningen är att samhällets 
funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla 
som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas 
möjlighet till testning. Stöd för bedömning av verksamhet 
samt kriterier står att läsa på länsstyrelsens hemsida.  OBS Det 
är inte den enskilde medarbetaren som skall bedöma behovet 
av testning utan dialog skall föras med dennes chef.

Nationella Regionala

• 2 mar. Nu ska även symtomfria personer testas i samband med 
smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större 
utbrott. Länk

• 2 mar. Folkhälsomyndigheten föreslår att begränsa antalet personer som 
samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500. Förslagen har 
skickats på remiss till myndigheter och branschorganisationer. De nya 
reglerna föreslås träda ikraft den 6 mars. 

• 25 feb. Folkhälsomyndigheten meddelar lättnader för äldre som är fullt 
vaccinerade.

• 24 feb. Regeringen beslutar om ytterligare begränsade öppettider till kl. 
20.30 för samtliga serveringsställen fr.o.m. 1 mars. Ytterligare skärpta 
allmänna råd av hur många som får vistas i butiker, gallerior och gym.

• 22-23 feb. Region Gävleborg, Region Skåne, Region Stockholm, Region 
Sörmland, Region Uppsala skärper de särskilda rekommendationerna. 

• 17 feb. Region Västra Götaland skärper de särskilda 
rekommendationerna.

• 9 feb. Folkhälsomyndigheten kommer inom kort öppna en ny FAQ där 
frågor kring vaccinering kommer besvaras.

• 9 feb. I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått 
stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att 
personer födda 2014 eller tidigare bör testa sig för covid-19 i samband 
med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Resenärer bör 
också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/provtagning-for-covid-19-inom-samhallsviktig-verksamhet.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/utokad-testning-vid-smittsparning-pa-arbetsplatser/

