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Sverige

Lokala coronarestriktioner kan bli aktuella i
höst

UPPDATERAD 14:11 PUBLICERAD 13:42

Under en pressträff på tisdagsförmiddagen presenterades hur eventuella nya coronautbrott ska hanteras. Här Olivia Wigzell (generaldirektör Socialstyrelsen), Johan Carlson
(generaldirektör Folkhälsomyndigheten) och Lena Hallengren (Socialminister). Foto: Marko Säävälä/TT

Lokala utbrott kräver lokala åtgärder. Så kan man
sammanfatta Folkhälsomyndighetens skifte i hur
coronapandemin ska hanteras framöver.

– Om vi har utbrott i ett län vill vi inte komma med
generella åtgärder som gäller hela landet, säger
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan
Carlson.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

Veckans utvalda artiklar som rör det nya coronaviruset.
Skaffa nyhetsbrev

När coronapandemin fortsätter in i hösten räknar

Folkhälsomyndigheten med att smittspridningen främst kan

komma att blossa upp på lokal nivå. Därför förbereder man nu

för att snabbt kunna anpassa sina råd och rekommendationer för

att möta verkligheten.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson beskriver

det som ett skifte i hanteringen av pandemin.

– Ja, om vi har utbrott i ett län vill vi inte komma med generella

åtgärder som gäller hela landet vilket vi hittills har gjort. Det blir
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väldigt konstigt. Vi har områden som är nere på en eller två

smittade per dag i stora regioner. Då känns det onaturligt att ha

generella rekommendationer. Men det basala måste ligga i

botten, säger han och påminner om att stanna hemma vid

sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Smittskydden är organiserade regionalt, men lokala

restriktioner kan gå ner på en ännu snävare geografisk nivå.

Johan Carlson exemplifierar med sommarens utbrott i Gällivare:

– Då kan man gränsa in åtgärderna till bara den kommunen. Det

är en fördel att vi har kommunala och regionala gränser – man

måste ju vara tydlig i rådgivning och föreskrifter. Man kan till

exempel gå över till distansundervisning vid vissa

gymnasieskolor eller universitet som har drabbats särskilt.

Han berättar att de har en ”stor verktygslåda” för att hantera

kraftiga utbrott. Den innehåller även karantän för enskilda och

en eventuellt sänkt tröskel för ordningslagen.

– Där hör möjligtvis även munskydd hemma i väntan på att man

till exempel bygger bort trängsel på vissa ställen i

kollektivtrafiken. Men vår grundinställning är att vi ska ha ett

samhälle där man i första hand hanterar frågorna vid källan, det

vill säga: har man trängsel ska den byggas bort.

När kan det här vara på plats?

– Egentligen skulle jag säga att det kan vara på plats ganska

omedelbart. Inom de närmaste veckorna bygger vi ut systemet.

Ett nytt rapporteringsverktyg är en del i detta för att vi ska

försöka bilda oss en uppfattning om vad som händer, säger

Johan Carlson.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att det inte har

funnits några legala hinder för lokala restriktioner under våren.

Trots det har man konsekvent valt att använda sig av nationella

riktlinjer – något som har haft sina fördelar, menar hon.

– Nu har vi höjt nivån skulle jag säga. Vi borde alltid ha en god

handhygien och stanna hemma när man är sjuk. Det är

någonting som har satt sig. Utöver det behöver man sedan bygga

på om någonting ser ut att ta fart, säger hon och fortsätter:

– Nu har kunskapen ökat. Då är det rimligt att vi använder oss av

alla tänkbara verktyg som vi behöver när man också ser det

lokala utbrottet.

Smittspridningstakten i Sverige har sedan en tid tillbaka sjunkit

– 19 europeiska länder har nu högre smittotal per capita. Lena

Hallengren säger att hon inte vill spekulera i vad de stora

skillnaderna beror på, men pekar återigen på den stora

omställningen som har skett i samhället med handsprit i butiker,

avstånd på caféer och restauranger och markeringar i marken i

offentligheten.

– Det ser verkligen inte ut som det gjorde i februari – det

kommer det kanske aldrig riktigt göra det igen. Jag har inte varit

på besök i något annat europeiskt land under pandemin, men vi

har verkligen ställt om, jag vet inte om de har gjort det, säger

Lena Hallengren.
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Europa fruktar en andra våg – och länder agerar för att stoppa

smittan

Sverige går emot ökande smittotrend i Europa
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