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Astra Zenecas vaccin pausas - en försiktighetsåtgärd i väntan på utredning
Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas
vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om
misstänkta biverkningar är klar.
– Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om
misstänkta biverkningar om blodpropp i kombination med blödning hos individer som
vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter
om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns
ett orsakssamband till vaccinet eller inte.
De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser) i kombination med
låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget
sådant fall hittills rapporterats in.
Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är
anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.
Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser
som givits uppgår till 17 miljoner.
– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar
vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination,
säger Anders Tegnell.
Folkhälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket i frågan och följer löpande
resultat från utredningen.
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Antal vaccinerade
Datum
0312
0311
0310
0309
0305

Antal
vaccinerade
med minst 1 dos*
758 884
722 519
690 391
669 950
597 424

Andel (%)
vaccinerade
med minst 1 dos
9,3
8,8
8,4
8,2
7,3

Antal
vaccinerade
med 2 doser
335 031
327 467
320 441
316 439
292 867

Andel (%)
vaccinerade
med 2 doser
4,1
4,0
3,9
3,9
3,6

Tabell Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser

Läget i Sverige
Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka men ökningstakten var något lägre
mellan vecka 8 och 9 än mellan vecka 7 och 8. Det är fortsatt geografiska variationer i
smittspridningen. Fortsatt kommer många att insjukna i covid-19 under de närmsta
veckorna, vilket kommer att innebära en fortsatt hög belastning för sjukvården. För att
vända utvecklingen krävs att fler personer minskar sina nära kontakter med andra personer
än de som de normalt har dagliga kontakter med. Viktigast är att stanna hemma vid minsta
symptom, även lätta förkylningssymptom och att arbeta hemifrån om det är möjligt. Trots
ökande smittspridning bidrar den ökande vaccinationstäckningen bland personer 80 år och
äldre till att antalet fall i denna åldersgrupp inte ökar.
För att identifiera fall med virusvarianter av särskild betydelse har analyserna av
virusprover utökats. För vecka 8 indikerar resultaten för 18 regioner misstänkt förekomst
av virusvarianten B.1.1.7 (som har ursprung från Storbritannien) på mellan 6 till 60
procent. Resultaten för fem regioner har följts sedan vecka 4 och visar på en ökande
förekomst av denna variant över tid. Förekomsten av övriga virusvarianter av särskild
betydelse beräknas till mellan 0 och 15 procent i de 18 regionerna.
Nationell statistik
Nedan presenteras grafer över sjukdomsfall/dag, nya intensivvårdsfall/dag och
avlidna/dag

Bild: Sjukdomsfall/dag
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Bild: Nya intensivvårdsfall/dag

Bild: Avlidna/dag

Vaccinationsfaserna
Nedan ges en kort beskivning av de olika veccinationsfaserna.
Fas 1
I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande
riskgrupper:
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Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
enligt socialtjänstlagen.
Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som
arbetar nära dessa personer.
Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör
den riskgrupp som nämns i den första punkten.
Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:
Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan
organtransplantation, och deras hushållskontakter.
Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och
omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad
risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
Personer i åldern 60–64 år.
Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad
risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om
smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en
demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller
även personer som lever i socialt utsatta situationer.
Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder).
Kronisk lever- eller njursvikt.
Diabetes typ 1 och typ 2.
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller
behandling.
Downs syndrom.
Fas 4
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte
prioriterats i de tidigare faserna.

5

Coronaläget i Stockholms län
15 mars – Dagslägesrapport Region Stockholm
En fortsatt ökning av patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård har lett till en mycket
ansträngd situation vid länets akutsjukhus. Idag är det över 412 patienter med covid-19
som är inneliggande vid våra sjukhus. Det är också många patienter med andra diagnoser
som vi tar hand om just nu. Akutsjukhusen ställer gradvis om sina verksamheter och
minskar på planerad sjukvård som kan vänta utan större medicinska risker. Danderyds
sjukhus har idag meddelat att de ändrar till förstärkningsläge som är det näst högsta
beredskapsläget, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.
Från pandemins början
Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 171 449
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 935
Nu vårdas
54 patienter med covid-19 i intensivvård
354 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 412 patienter
Vaccinationsläget 15 mars
Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 138 112
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 56 615
Totalt antal registrerade vaccinationer 194 727
Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
o Andel dos 1: 7,1 procent
o Andel dos 2: 2,9 procent
Andel vaccinerade vid SÄBO:
o Dos 1: 90,3 procent
o Dos 2: 84,2 procent
Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal:
o Dos 1: 65 procent
o Dos 2: 45 procent
Läget i stort (sammanfattning)
Samhällspridning av den brittiska mutationen förekommer i länet. Den smittar på
samma sätt som tidigare corona-virus men sprider sig ”lättare”. Samma åtgärder
för att begränsa smittan gäller.
Fåtal fall av ”brasilianska” och ”sydafrikanska” mutationerna. Just nu utreds
vaccinationens effekt mot dessa varianter av viruset.
Utökning av drop-in provtagningsmöjligheter sker fr.o.m. 16 mars
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Det finns ett stort behov enskilda och gemensamma fortsatta ansträngningar av
att begränsa smittspridningen.
Ett gemensamt arbete inom SSR kommer att genomföras kopplat till kommande
högtider och kommunernas möjlighet att förbjuda vistelse på särskilt angivna
platser.
Vi gå nu in vaccinationsfas 2 där personer födda 1941 eller tidigare ska vaccineras.
Fördelning av vaccin sker efter antalet personer som ingår i gruppen 80 + och
fördelas efter vilken vårdcentral som personerna är listade till, inte var de bor
Idag finns kapacitet att vaccinera i högre tempo och planerar för ökad tillgång.
Förändrade vaccinprognoser
De förändrade (lägre) prognoserna visar på att leveranserna av vaccin minskar kraftigt
under mars, april och maj mot tidigare prognoser. Det innebär att allt färre kan vaccineras
under våren. Ju mer vaccinleveranserna förskjuts mot juni desto större blir utmaningen att
hinna erbjuda vaccination till alla invånare över 18 år till halvårsskiftet.
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Coronaläget i Tyresö
Vaccination
Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till
vaccinering, har nu blivit vaccinerade med den första vaccindosen.
Vaccination mot covid-19 för prioriterade grupper i Tyresö har påbörjats
Vaccinering av medarbetare har påbörjats - 1 700 personer har blivit erbjudna
vaccin.
Personer som har hemtjänst, samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av
kommunens vårdcentraler. Regionen prioriterar hemtjänsttagare med
omsorgsinsatser
Smittläget
Förra veckan var ett femtontal brukare inom framförallt hemtjänsten men även några på
äldreboenden konstaterat Coronasmittade. Ingen smitta finns bland brukare inom övriga
verksamheter inom Äldre- & omsorgsförvaltningen.
Arbetsbelastning
Inom Äldre- & omsorgsförvaltningen är den enbart två privata hemtjänstföretag som
rapporterar gult (måttlig påverkan). All övrig verksamhet inom förvaltningen rapporterar
grönt (ingen påverkan). Även delar av Barn- & utbildningsförvaltningen måttlig (gult) eller
betydande påverkan (orange).
Utvärdering av Coronaarbetet förvaltningar, kontor m.fl.
Förvaltningar kontor och övergripande staber kommer att utvärdera sitt arbete under
kvartal 1.
Internrevisionen
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
kartläggning av de aktiviteter som Tyresö kommun hittills har vidtagit med anledning av
Covid-19. Så här skriver de i sin sammanfattning:
”Ernst & Young har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en kartläggning av de
aktiviteter som kommunen hittills vidtagit med anledning av Covid-19-pandemin. Förstudien har
avgränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden.
Sammanfattningsvis konstateras att en rad åtgärder vidtogs av förvaltningarna i det inledande skedet
av pandemin. Kommunstyrelsen och nämnderna har följt utvecklingen och fått löpande information
om situationen, men har inte varit styrande i det arbete som bedrivits. Kommunstyrelsen samt barnoch utbildningsnämnden har fattat varsitt ”coronabeslut”. I övrigt har några beslut med anledning av
pandemin inte fattats av kommunstyrelsen eller nämnderna som omfattas av kartläggningen. Ett
fåtal ordförandebeslut har delgivits nämnderna.
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Kommunens särskilda krisledningsgrupp för att hantera pandemin, Coronagruppen, bestående av
kommunens ledningsgrupp samt säkerhetschef och sekreterare, beslutade den 23 mars 2020 att
situationen med covid-19 skulle betraktas som en extraordinär händelse i kommunen. Gruppen
bedömde att krisledningsnämnden inte behövde aktiveras, främst mot bakgrund av att de operativa
beslut som behövde fattas var delegerade till tjänstemännen.
Vid tidpunkten för genomförandet av denna kartläggning har krisledningsnämnden ej aktiverats.
Information har delgivits medborgare och medarbetare genom en rad olika kanaler. Budskap och
informationens inriktning har utarbetats inom ramen för Samverkan Stockholmsregionens
kommunikationsnätverk. För närvarande finner inte revisionen någon anledning att genomföra en
fördjupad granskning på området. Revisionen fortsätter dock att bevaka frågan.”

Stefan Hollmark
Kommundirektör

