
Covid-19



Covid-19 bekräftade fall (regionens hemsida)

11/3

V39: 96 fall

V 40:54 fall



Senaste veckan

• 54 fall vecka 40 (96 fall vecka 39)

• I Umeå kommun 95 fall/100 000 inv under de två veckorna v39 och v40

• Klustersmitta-lagidrott, restaurangbesök, fester, arbetsplatser

• Munskydd infört äldreboenden Umeå
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1087 bekräftade fall
2 sjukhusvårdas, 0 IVA
31 avlidna
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Total dödlighet i Västerbotten 2015-19 vs 2020

2015-19 2020 Linjär (2015-19) Linjär (2020)

Total dödlighet är 34 fall lägre under v12-39 2020 jmfr med samma veckor 2015-19
Total dödlighet är 95 fall lägre under v1-39 2020 jmfr med samma veckor 2015-19

Källa SCB

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/overdodligheten-sjunker-i-sverige/


Egenprovtagning ”självtest”
• Provtagning av personer med milda symptom

• minskar risken för smittspridning och möjliggör tidigare återgång till arbete/skola

• Symptom minst ett dygn innan provet 

• Från skolålder

Det finns fyra olika kategorier av provtagningsskit:

1. Region vårdpersonal

2. Kommun vårdpersonal

3. Samhällsviktiga 

4. Allmänheten från 6 årsålder. 

Yngre barn kan provtas via ”assisterad provtagning” av personal på HC  med egenprovtagningsskit. 

• Provtagning beställs på direkttest.se via registrering med bank-ID eller personlig kod

• OBS! Personen måste ha svenskt personnummer (reservnummer fungerar EJ)



Provsvar från egentest 

• Patienten identifierar sig med bank-ID eller personlig kod på direktest.se och 

• Provsvaret (oftast inom 48h) meddelas direkt till den provtagne via Direkttest.se

• ”Allmänhetens” provsvar kommer i RoS till provtagande HC

• De negativa svaren autosigneras medan de positiva signeras av läkare 
• Läkaren kontaktar patienten för medicinsk bedömning samt sätter diagnos i journalen. 

• Smittspårning:

• Vårdhygien smittspårar vårdpersonal och smittskyddsenheten i samhället. 

• Klinisk anmälan utförs av smittskyddsenheten. 



Positiv

Antal (%)

v.25 2 2%

v.26 7 3%

v.27 7 2%

v.28 5 1%

v.29 17 1%

v.30 5 0%

v.31 16 1%

v.32 5 0%

v.33 39 3%

v.34 15 1%

v.35 9 0%

v.36 5 0%

v.37 17 0%

v.38 39 1%

v.39 89 2%

v.40 56 2%
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Nya rekommendationer från FHM från 1/10

• 1 oktober kan anhörig (från gymnasieåldern) få förhållningsregler att inte 
träffa andra under en vecka 

• Om inte hemma arbete möjligt-Smittbärarpenning

• Provtagning dag 5



Barn med luftvägssymptom-ej provtagna

• Barn under 6 år ska stanna hemma tills de har varit feberfria 
och friska i två dygn

• Om symptomen kvarstår ska barnet vara hemma minst 7 dagar 
och ha 2 dagar med gott allmäntillstånd innan återgång.  
Kvarstående hosta, lätt snuva är då inget hinder. 



Antikroppstestning

• Antikroppstestning
• Regionens vårdpersonal >10.000 testade. 3,6% positiva

• Webenkät ifylles av testade individer, analys av data 

• Kommunal vårdpersonal >3.200 testade, 2,8% positiva

• Utredning av sjukdomstillstånd-antikroppstestning 

• Erbjudande antikroppstestning för allmänheten och samhällsviktiga funktioner 

• Start i november

• Venös och kapillär blodprovstagning
• Upphandling av utförandet av venösprovtagning (extern aktör)

• Kapillär provtagning-provtagningsskit i hemmet



Covid-19 vaccination

• Planering inför kommande vaccination pågår

• Folkhälsomyndigheten nationell samordnare

• Vaccination av riskgrupper +70 och sjukvårdspersonal

• Oklart när vaccination kommer igång, någon gång tidigast mars/april?

• Kommer att bli flera olika vaccin under 2021/2022

• Vaccination under lång period


