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The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för 

folkhälsofrågor. 

Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga 

sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd 

och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. 

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk 

att drabbas av ohälsa.

Vårt uppdrag i korthet
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The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• Folkhälsomyndigheten är en bevakningsansvarig

myndighet 24/7

• Nationell fokalpunkt för gränsöverskridnade hot 

enligt IHR

• Vi har ett nationellt ansvar för smittsamma

sjukdomar och samordningsansvar för

smittskyddet i landet

Vad innebär Folkhälsomyndighetens beredskap
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The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• Cirka 103 200 bekräftande fall

• Cirka  2640 patienter som vårdats på IVA

• Cirka  5920 döda

Men för att visa dessa siffror på ett annat sätt (nästa bild)

COVID -19 i Sverige 
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Fall i Sverige

• 14 dagars kumulativa incidensen 

per 100 000 invånare: 83

• Källa: www.ecdc.europa.eu

4 november 

2020

http://www.ecdc.europa.eu/


• 136 598 provtagna individer

• Från och med vecka 40 redovisas 

antalet provtagna individer

Antalet provtagna individer och analyserade 
prover



4 november 

2020

Antal IVA-vårdade fall per vecka

• 2 641 personer har vårdats på IVA 

hittills



4 november 

2020

Antal avlidna per vecka

• 5 910 avlidna

• Viss eftersläpning i rapporteringen, 

siffrorna för respektive vecka kan 

därför komma att justeras uppåt

• 6 avlidna saknar avlidendatum och 

är därför inte med i grafen



The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• Delat ansvar, baserat på rådgivning från FOHM, andra 

myndigheter och regionala smittskyddsläkarna (som är 

regionala myndigheter enligt SML).

• Platta till kurvan genom att minimera smittspridning

• Skydd av riskgrupper (främst >70 år) 

• Hållbarhet i åtgärdsstrategier 

• Flexibla justeringar och mildra andra hälsohot som orsakas 

av åtgärderna

• Hålla distans och hygienrutiner samt inte minst, stanna 

hemma vid symtom.

Den ”Svenska modellen”



The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• En kombination av bindande regler och rådgivande 

• Skolan har varit öppen för barn och unga

• Kan man arbeta hemifrån så är det rekommenderat 

att göra så.

• Restauranger och caféer är öppna men måste hålla 

avstånd annars kan de stängas.

• Mödrar och nyfödda har inte separeras om mamman 

är COVID 19 positiv

• Förbud mot sammankomster av >500 (12 mars) och 

sedan >50 personer (29 mars)

• Undvika resande i landet (19 mars – 13 juni)

Den svenska modellen fortsättningsvis

Photo: Scandinav/Scandinav Bildbyrå  



The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

Vikten att nå alla



The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• Pandemin har påverkat befolkningen ojämlikt

• Åtgärder kan ha ojämlika konsekvenser och effekt (såsom 

rekommendationer att arbeta hemifrån, undvika 

kollektivtrafik, distansutbildning etc)

• ”Biverkningar” av pandemiska åtgärder inklusive 

arbetslöshet, inkomstfall etc. kan öka ojämlikhet i hälsa 

globalt.

• Utsatta grupper är mer i riskzonen (flyktingar, hemlösa 

etc) 

• Andra viktiga omsorgs och hälso-och sjukvårdstjänster 

måste säkras.

• Ett behov av att övervaka och föreslå åtgärder

Ojämlikhet i hälsa och COVID - 19

Image: The King's Fund



The Public Health Agency of Sweden supports the Sustainable Development Goals.

• Vikten av att ha Hållbarhet i metoden (åtgärderna)

• Hela samhället berörs – många sektorer behöver stöd 

• Ansvarsfull användning av resurser

• Möjligen förödande konsekvenser av lock down 

(socioekonomiska, hälso- och människorättskonsekvenser) 

• Upprätthållande av viktiga hälso- och sjukvårdstjänster, 

särskilt för undertjänade befolkningar 

• Risk för undertryckande av andra hälsobehov 

• Hälsosystemets motståndskraft 

• Risk för ökande ojämlikhet i hälsa

• Pandemic fatigue (trötthet) är en förväntad utveckling som 

ökar över tid och  involverar fler med tiden. 

Erfarenheter
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www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

