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Här anges fall fr.o.m. 11 februari 2022. Provtagningsindikationen förändrades 9 feb - prov endast ism utredning av patient samt som screening i vård och omsorg.

V 21 = 49 diagnosticerade fall (jmfr. 46 v 20 = + 7 %). 7-dagarsmedelvärde (röd prickad linje) 7 fall per dag. 7-dagarsincidens 20 fall/100 000 inv (jmfr. 18 v 20).
Diskret ökning av antalet fall konstateras men låga nivåer.

Diagnosticerade fall per vecka

Statistik med ny ”baslinje” fr.o.m. v (6-) 7 2022 efter justering av provtagningsindikationerna presenteras i den lilla rutan.

Antal genomförda PCR-analyser (blå)  andel positiva (orange) jmfr. antal konstaterade fall (grön)

V 21 utfördes 688 PCR-analyser i Norrbotten. 63 st = 9,2 % positiva. En ökad andel positiva noteras under maj (5,4 % => 9,2 %) talar för ökad smittspridning i samhället.
Här anges inte fall diagnosticerade med ag-test.

Statistiken är svårtolkad.
En ny ”baslinje” för statistiken ses från
v 7 2022 efter ändringarna i
provtagningsindikationerna.

9,2 %
688 st
63 st*
*Här anges antalet konstaterat positiva på
laboratoriet v 21. Antalet kan skilja jämfört
antalet anmälda fall (bild 2-3) pga.
dubbelprovtagningar, fall från
utomlänspatienter, sena anmälningar etc.
Patienter med positiva ag-test tagna i vården
anmäls också till smittskyddsläkaren som fall,
men hamnar inte i PCR-statistiken.

Antalet patienter i slutenvård med konstaterad SARS-CoV2 bärarskap/infektion har minskat sedan februari-mars (Statistik sedan 31 mars 2020)

Statistik baserad på rapporter från vården. I statistiken saknas patienter som vårdas i psykiatrisk vård. En stor andel (> hälften) av de patienter som vårdats efter årsskiftet 2022 har haft covid-19 som bi-diagnos.
Antalet synes ha hamnat på en ganska stationär nivå.
220530: totalt 4 inlagda.

Antal fall samt incidens per kommun v 21.

KOMMUN
Nya fall v 21
Incidens per 1000 inv. v 21

Arjeplog

0

0

Arvidsjaur

1

0,16

Incidens per vecka markeras:

Boden

6

0,21
< 0,5‰

Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix
7
0
1

0,4

> 0,5‰

0

> 1,5‰

0,21

> 3,0 ‰

>1%

2

Kiruna

0,13

2

0,09

Luleå

20

0,25

Pajala

2

0,34

Piteå

3

0,07

Älvsbyn Överkalix Övertorneå NORRBOTTEN SVERIGE*
1
0
4
49
1 054

0,12

0

0,95

0,2

0,1

>2%
*Sverigedata från 19 - 24 maj.

OBS! Sv-värde baserat på 6 d pga Kristi himmelfärdsdag

Statistik för antalet avlidna med verifierad covid-19 inom 30 dagar före dödsdatum i Norrbotten.

Tidsfördröjning förekommer i rapporteringen. Statistiken uppdateras cirka två gånger i veckan efter samkörning av register. Senast uppdaterad 27 maj.

Vaccinationskampanjen har gjort att dödstalen relativt sett minskat påtagligt men den väldigt stora smittspridningen sedan årsskiftet 2021-22 medför att statistiken innefattar dödsfall både hos personer med
SARS-CoV2 bärarskap/nyligen genomgången infektion samt dödsfall som bedöms orsakade direkt av covid-19 infektionen.

Överdödligheten i Norrbotten under veckorna 13 (2020) till 20 (2022). Överdödligheten (112 veckor) = 206 fall (Robert Lundqvist Reg BD)

Statistik covid 19-vaccinationer Norrbotten (data från FoHM fram till och med v 20. Sammanställda av Robert Lundqvist)

Andel av Norrbottens befolkning som vaccinerats per kommun - täckning hos åldersgrupperna 80+, 65+, 60+, 18+. Till och med v 20.

En andra våg av influensa noteras i år – ovanligt!

Antalet influensafall i Sverige viker nu. Kanske så även i Norrbotten?.

En rapport kring covid 19-läget har i Norrbotten publicerats varje vecka sedan maj 2020.
Då situationen nu är ganska stationär är förslaget från Smittskydd Norrbotten att vi fr.o.m. juni tar en paus, i alla fall
över sommaren. Att denna veckorapport alltså blir den sista för säsongen.
Givetvis kommer vi att ha koll på det epidemiologiska läget och om något dramatiskt förändras, då återkommer vi
tidigare.
Någon däremot? Meddela anders.nystedt@norrbotten.se
Epikurvan uppdateras två gånger i veckan på Smittskydd Norrbottens hemsida:
PER DAG:
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/_Bilder/Grafiska%20presentationer%20webb/Covid19/Covid-19%20fall%20per%20dag%202020_2021.pdf
PER VECKA:
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/_Bilder/Grafiska%20presentationer%20webb/Covid19/Covid-19%20fall%20per%20vecka%202020_2021.pdf

