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Hej, 
 
Här kommer uppdateringar avseende pandemin och information från MSB:s 
samverkanskonferens som hölls i veckan. 
 
Självklart känner ni till läget vad gäller smittspridningen; ökning av antalet 
smittade sker i alla regioner och på vissa håll råder mycket hård belastning på 
hälso- och sjukvården. I flera regioner rapporteras att man slagit i taket vad gäller 
kapacitet att såväl prova som smittspåra. Bedömningen är att det finns god 
följsamhet bland befolkningen till de lokala råd som beslutats, men det är ett 
fortsatt mycket allvarligt läge. Folkhälsomyndigheten kommer den 14 december att 
presentera nya nationella råd, delvis för att tydliggöra förhållningsregler och 
riktlinjer för alla de som avser vidta resor övre jul- och nyårshelgen. Samma dag, 
eller i början av veckan, kommer sms att skickas ut till alla mobiltelefonabonnenter 
i Sverige rörande dessa allmänna råd. 
 
Temat denna gång var vaccinering. Som ni naturligtvis vet så har UK, liksom även 
Nordirland, börjat vaccinera. USAs läkemedelsmyndighet väntas godkänna vaccin i 
dag fredag, och EU:s läkemedelsmyndighet i mellandagarna. Det innebär att 
vaccinering i Sverige kan börjar tidigt på det nya året. Det handlar om tre vaccin, 
Pfizer, Moderna samt Astra Zeneca och Sverige kommer i första omgången (Q1) att 
erhålla vaccin motsvarande två miljoner individer. Det handlar då vaccinering av 
prioriterade grupper; äldre, riskgrupper samt vårdpersonal. Under Q2 är planen att 
vaccinering av resten av befolkningen; alla över 18 år, ska genomföras. Regionerna 
förbereder sig på olika sätt för detta genom införskaffande av material, 
framtagande av kommunikations- och informationsmaterial, transportlösningar, 
särskilda platser för vaccinering osv. Detta är en stor utmaning; som jämförelse 
kommer det att vara dubbelt så omfattande som den vaccinering som genomfördes 
i samband med svininfluensan. 
 
En fråga som särskilt lyftes handlar om vikten av kommunikation och information 
så att vi når en mycket hög grad av vaccinering i befolkningen! Det är en utmaning 
där desinformation, och allmän skepsis till vaccinering, riskerar påverka viljan att 
vaccinera sig vilket leder till fortsatt smitta och därmed kopplade påfrestningar.  
 
På direkt fråga vad gäller möjlighet att prioritera anställda i samhällskritisk 
verksamhet, något som vi återkommande lyft i vår rapportering till MSB, är 
bedömningen att sådan prioritering inte kommer att ske. Fokus som jag skrev ovan 
på riskgrupper samt äldre och vårdpersonal, och därefter bred vaccinering av hela 
befolkningen. I det fall stora påfrestningar sker i samhällsviktig verksamhet kan 
detta omprövas. 
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I övrigt är vår bedömning utifrån de uppgifter vi får från er att påverkan på 
elförsörjningen är fortsatt måttlig. Och det är ett läge som enligt MSB gäller även 
övrig samhällskritisk verksamhet, hälso- och sjukvården undantagen.  
 
Jag återkommer innan julhelgen med en uppdatering. 
 
Tack för era bidrag och trevlig helg! 
 
Bästa hälsningar 
 
Lotta Medelius-Bredhe 
Gd, Svenska kraftnät 


