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INFORMATIONSPROTOKOLL

Extra möte
Utifrån önskemål från både smittskyddsläkaren och förvaltningscheferna tillkom detta möte.

Smittläget
Minskning av smittspridning i Sverige. Vissa län rapporterar ingen smitta, men i Sörmland är 19
patienter inlagda och 5 personer befinner sig på IVA.
Det kan bli en ökad smittspridning i Sörmland vilket bland annat deltavarianten kan vara
anledningen till. I Värmland har smittspridningen ökat utifrån en spridning av deltavarianten.
En dos vaccin minskar smittspridningen med 17%. Två doser minskar risken för behov av
sjukvård med 90%.
Deltavarianten
En ny variant av virus, deltavarianten, har upptäckts. Får den fäste går det snabbt. I Värmland är
85% av de upptäckta fallen orsakade av deltavarianten vilket motsvarar över 400 fall. Samtliga
PCR-analyser skickas vidare för att sjukvården ska kunna fastställa huruvida det är
deltavarianten. Gissningsvis får vi svar på måndag ifall deltavarianten har kommit till Sörmland.
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Det är främst barn som smittas av deltavarianten, vilket beror på att de ej är vaccinerade, men
även personer med två doser har behövt intensivvård.
Betyg
Flera av kommunerna meddelade att de höjt sina meritvärden.
Skolstart
FHM har lagt ut två dokument inför skolstart. Där framkommer att samtliga elever ska befinna
sig på skolan och skolan ansvarar för att trängsel inte ska uppstå.
Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Möjlighet till smittspårning under hösten 2021
Smittskyddsläkaren återkopplar kring möjligheten till smittspårning under hösten 2021. Det är
smittspårning, och inte Screening, som är aktuellt. Det är några, både fristående och kommunala,
som meddelat att de är intresserade. Erbjudanden gäller i första hand för gymnasiet.
Nästa möte
Fredagen den 6 augusti kl. 8.00-8.30.
Smittskyddsläkaren har semester v 25-28. Under hans frånvaro tas kontakt med
smittskyddsläkare enligt bifogad bilaga.

En underbar sommar önskas er alla!
Mats Larsson
Ordförande
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