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Nyheter som myndigheter skickar till SIU
Budskap:
Sjukvården är hårt belastad – det är ändå viktigt att söka vård vid akuta symtom
För att sjukvården ska kunna ta hand om många svårt sjuka på grund av coronaviruset har de
behövt ändra sin verksamhet.
Bland annat skjuter sjukvården upp operationer som inte är akuta och avbokar vårdmöten som
kan vänta.
Socialstyrelsen uppmanar till att inte söka vård för problem som inte är akuta. Samtidigt
betonar Socialstyrelsen att är det viktigt att söka vård om du blir akut sjuk, till exempel om du
får symtom på en hjärtinfarkt eller stroke. Det är också viktigt att gå på vårdmöten som du blir
kallad till, för att hålla dig frisk.

LOKALA NYHETER
Informationsbesök ska hindra smittspridning på restauranger
För att säkerställa att restauranger och kaféer i Uppsala följer myndigheternas regler om att
aktivt förhindra smittspridning av covid-19, besöker kommunen i vår cirka 800 serveringar i
stan. Här berättar miljöförvaltningen hur arbetet går till.
Den 24 mars införde Folkhälsomyndigheten nya regler som innebär att restauranger, barer och
caféer behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.
Under några veckor gör inspektörer från miljöförvaltningen i kommunen oannonserade
företagsbesök hos flertalet restauranger och kaféer i Uppsala. Syftet med besöken är att hjälpa
företagen och deras gäster att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd för att på så
sätt undvika smittspridning.
Informationsbesök mot smittspridning
Här berättar Tobias Johansson, avdelningschef för livsmedelskontroll och tillstånd på
miljöförvaltningen, hur de jobbar med att förhindra trängsel och smittrisk på stans
restauranger och kaféer.
Hur går informationsbesök mot smittspridning till?
- Vi kommer under de närmsta veckorna att göra ett stort antal företagsbesök för att föra
dialog om hur Folkhälsomyndighetens föreskrifter efterföljs. En stor del av kommunens
matställen kommer att få besök av kommunens inspektörer vid olika tidpunkter. Vi besöker
företagen när vi tror att de har som mest gäster och pratar med ägare och personal för att ta
reda på hur de arbetar för att minska trängsel och vilka åtgärder de i övrigt vidtagit för att
minska smittspridning.
Varför besöker ni så många?
- Med tanke på den rådande smittrisken är det viktigt att alla gör rätt och tanken är att vi ska
hjälpa både företag och gäster att göra rätt.
Källa: Uppsala kommun
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Sjukvårdspersonal snabbutbildas på militär helikopter
På begäran från Socialstyrelsen ska sjukvårdspersonal i regionen kunna transportera covid19patienter i Flygvapnets helikopter.
Insidan på helikoptern har anpassats till den civila sjukvården.
"Arbetssättet är detsamma, men piloterna är nya och kommunikationen med dem kommer bli
annorlunda än vad vi är vana vid", säger Daniel Löfving, läkare.
Källa: P4 Uppland

RIKSNYHETER
Högt förtroende igen för regeringen
63 procent av tillfrågade har mycket eller ganska högt förtroende för hur regeringen hanterar
frågan om coronaviruset, visar en ny mätning från Novus. När det gäller
Folkhälsomyndigheten har 73 procent svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende. I
slutet av mars var motsvarande siffra för regeringen 64 procent, och för
Folkhälsomyndigheten 75 procent. Mätningen gjordes fredag till söndag (17–19 april), och 1
000 personer har svarat.
Källa: SVT text
…………………………………….

Dödlighet verkar vara lägre än väntat i covid-19
Dödligheten i covid-19 kan vara mycket lägre än väntat.
Kanske så låg som 0,2 procent, i stället för tre procent som man trodde i början.
– Ja, det är inte orimligt. Det är ofta så att i början verkar dödligheten i ett nytt virus vara
ganska hög, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
Folkhälsomyndigheten räknar nu med att en tredjedel av invånarna i Stockholms län kommer
att ha varit infekterade av covid-19 den 1 maj, det vill säga omkring 800 000 personer.
– Någonstans däromkring, ja, sade biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten efter
tisdagens presskonferens.
Med hittills omkring tusen döda i Stockholms län och några fler till 1 maj skulle det innebära
en dödlighet på 0,2 eller 0,3 procent. Är det en rimlig skattning?
– Ja, den är väl inte orimlig. Det är ofta så att i början verkar dödligheten i ett nytt virus vara
ganska hög, och sedan allt eftersom man tittar är den mindre, för man upptäcker också de
milda fallen, och kan mäta dem, säger Wallensten.
Källa: Aftonbladet

