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Annons

Bevaka  fCORONAVIRUSET  SVENSKA FALLEN

Många unga vårdas för
viruset i Sverige: ”Hoppas
att det fortsätter så här”

 Just nu intensivvårdas 29 personer som är mellan 26 och 65 år gamla i
Sverige. Siffrorna skiljer sig från exempelvis Italien, där en större andel som
vårdas och har vårdats är äldre, skriver Aftonbladet.

Människor i dessa yngre åldrar tillhör inte den stora riskgruppen 70-
plussare, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till tidningen.

– Eftersom yngre har stor chans att klara sig kan man förstås hoppas att
det fortsätter så här, säger han.

Tegnell tillägger att i exempelvis Italien är 85 procent av de döda över 85
år gamla – och att ingenting talar för att sjukdomen skulle se annorlunda ut
i Sverige.

Skidresor i Italien är en förklaring till att så många relativt unga

intensivvårdas i Sverige
Aftonbladet

Hälften av intensivvårdade coronapatienterna i Sverige är under 65 år

Facebook Twitter E-post

Av Max Sommerstein

Publicerad 22 mars, 15:00
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CORONA

Viktigaste nyheterna på två minuter

Bevaka  fCORONAVIRUSET SVENSKA FALLEN

Mina bevakningar

Politik, Zlatan eller Apple? Logga in för
att lägga upp bevakningar på det som
du är mest intresserad av.

Toppnyheter

Bevaka  f

Mer om viruset

SVENSKA FALLEN

Sveriges Television

BAKGRUND Så många är smittade – land för land
www.ecdc.europa.eu

GRAFIK Johns Hopkins grafik över virusutbrottet
www.arcgis.com

BAKGRUND Frågor och svar om det nya coronaviruset
www.folkhalsomyndigheten.se

BAKGRUND Världshälsoorganisationens råd till allmänheten
www.who.int

Nya siffror: Över 100 har
dött i covid-19 i Sverige

1 tim

Forskare vill masstesta för
att rädda svensk ekonomi

Idag 09:08

Migrationsverket pausar
delar av sin verksamhet

Igår 22:09
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LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Nya siffror: Över 100 har
dött i covid-19 i Sverige

 Totalt 102 personer i Sverige har avlidit efter att ha smittats av covid-19,
visar Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering.

Det är en ökning med tio personer det senaste dygnet. Totalt har 3 447
1 tim

Forskare vill masstesta för
att rädda svensk ekonomi

 Testa alla som är osäkra på om de har covid-19 och
som inte kan gå till jobbet eller konsumera olika varor. Den åtgärden skulle
kunna vara värd 50 miljarder kronor, skriver ekonomiforskare från flera

Idag 09:08

Migrationsverket pausar
delar av sin verksamhet

 En anställd på Migrationsverket i Sundbyberg
misstänks vara smittad av coronaviruset, rapporterar Expressen. Enligt
tidningens uppgifter vårdas personen på sjukhus.

Igår 22:09

Bevaka  fCORONAVIRUSET  SMITTAN I TYSKLAND

Tyskland förlänger sina
tuffa regler och tackar
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befolkningen
 Tyskland förlänger alla sina hårda restriktioner fram till den 20 april,

rapporterar Deutsche Welle. Under veckan stängdes de flesta skolor,
universitet, affärer och restauranger och kontakt mellan fler än två personer

6 min

LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Bevaka  fCORONAVIRUSET SMITTAN I SVERIGE

Uppgift: Läkare smittad av
coronaviruset – vårdas i
respirator i Stockholm

 En läkare som arbetar i en akutläkarbil i Stockholm har smittats av
coronaviruset, enligt uppgifter till Aftonbladet. Enligt tidningen har
mannen drabbats allvarligt och vårdas just nu i respirator.

2 tim

Löfven: Är inte aktuellt nu,
men vi kan inte utesluta att
sätta Stockholm i karantän

 Det är i nuläget inte aktuellt att sätta Stockholm i karantän, säger
statsminister Stefan Löfven (S) till TV4 Nyhetsmorgon.

– Det är inget som diskuteras, men man kan aldrig utesluta det om det
4 tim

Smittskyddsläkare: Nu har
vi chans att minska smittan

 Göteborgarna får inte slappna av och tro att det
bara är i Stockholm coronasituationen är illa, enligt Thomas Wahlberg,
smittskyddsläkare i Västra Götaland.

4 tim
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Bevaka  fCAPCITO

Banken sa nej – resulterade
i Candy Crush och Capcito

 För tio år sedan investerade Michael Hansen i spelbolaget
Fabrication Games, vars fokus låg på mobilspel. När bolaget fick en stor
order från Japan behövde de extra likviditet för att ta sig an uppdraget.

Bevaka  fCORONAVIRUSET SVENSKA VÅRDEN

Läkare tvingades köpa
overaller på byggvaruhus

 Den akuta bristen på skyddsutrustning inom vården har lett till många
mer eller mindre kreativa lösningar. Läkaren Jonas Mehra och
sjuksköterskan Kremena Skarleva på Södersjukhuset i Stockholm har på

28 min

Skyddsutrustningens krav
sänkta i landets regioner

 Landets regioner har sänkt kraven på den
skyddsutrustning som används när covid-19-sjuka patienter vårdas,
rapporterar Ekot. Personalen ska nu i princip ha samma utrustning som vid

1 tim

Skyddstillverkaren: ”Panik
– folk ringer och gråter”
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LÄS MER OM CORONAVIRUSET

 Företaget Mölnlycke Benelux som distribuerar
bland annat andningsmasker och skyddsmasker till sjukhus världen över
larmar om högt tryck i spåren av coronautbrottet, rapporterar Expressen.

1 tim

LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Bevaka  fCORONAVIRUSET FAKTA OM SMITTAN

Experterna guidar: Hur ska
man leva i dessa virustider?

 Hur ska man leva sitt liv i dessa coronatider? Flera medier guidar till
vanliga vardagssituationer.

Epidemiologidoktorn Emma Frans och professorn Agnes Wold säger till
2 tim

En halv miljon människor nu
smittade av viruset – över
23 000 döda världen över

 Efter totalt 46 484 nya konstaterade coronafall det senaste dygnet är den
officiella siffran på antalet smittade uppe i 509 164, visar WHO:s senaste
dygnsrapport. De flesta som har smittats har tillfrisknat eller är bara lindrigt

Idag 06:12

Bevaka  fCORONAVIRUSET GLOBALA SPRIDNINGEN
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LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Köande sydafrikaner
beskjutna med gummikulor

 Uppemot 300 sydafrikaner som köade utanför en stormarknad i
Johannesburg blev på lördagen beskjutna med gummikulor, skriver AFP.

Sedan i torsdags är landet i karantän och en av få tillåtna aktiviteter är att
1 tim

Sverige ger 100 miljoner till
FN för virusåtgärder

 Sverige har klubbat ett extra anslag på 100
miljoner kronor till FN för att motverka spridningen av coronaviruset i
sårbara länder och områden, skriver TT.

3 tim

”Hostattacker” har blivit ett
vapen över hela världen

 Världen över rapporteras om hur personer som
säger sig vara smittade med covid-19 hostar på andra människor, enligt en
genomgång som TT har gjort. En man i New Jersey har anklagats för

2 tim

Bevaka  fCORONAVIRUSET RÖSTER OM VIRUSET

BBC: Svenska livsstilen kan
vara räddningen i krisen

 Svenskarnas sociala koder kan hjälpa oss att stävja coronakrisen, enligt
ett långt reportage från BBC. ”Det är norm att undvika att sitta nära andra i
kollektivtrafiken och ovanligt att småprata med främlingar i affärer och på

2 tim

Utländska medier: Svenska
strategin är inspirerande –
men också experimentell
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LÄS MER OM CORONAVIRUSET

 Sveriges strategi för att minska coronavirusets spridning fortsätter att
förundra i internationella medier. I en analys för Bloomberg skriver Lionel
Laurent att Sverige är ett av världens friaste länder och att de politiskt

Idag 07:09

Ledare: Låt svenskarna resa
i påsk – viruset redan spritt

 OPINION  Alla pratar om coronavirusets effekter på
samhället, så även Sveriges ledarskribenter. Den fria rörligheten måste
värnas i påsk, tycker DI:s Lotta Engzell-Larsson. Dessutom borde

Idag 07:30

LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Bevaka  fCORONAVIRUSET SMITTAN I EUROPA

”Arbetsfri vecka” – men
ingen pratar om epidemi

 Under helgen har Ryssland inlett en så kallad arbetsfri vecka som bland
annat innebär att samtliga affärer och restauranger i landet stängts. De
enda butiker som håller öppet är apotek och livsmedelsbutiker. Planen är

1 tim

Källor: Splittring i Europa –
toppmötet ett av de mest
dramatiska i modern tid

 Torsdagens EU-toppmöte om coronavirusets spridning var ett av de mest
dramatiska toppmötena i modern tid. Den bilden målar flera källor upp för
den spanska tidningen El País, som med hjälp av källorna har återskapat de

5 tim

Utegångsförbud i Irland –
premiärministern vädjar

 Irland är senaste europeiska land att beordra sina
invånare att hålla sig hemma för att stoppa virussmittan, skriver AFP.

– Jag vädjar till varje man, kvinna och barn att göra dessa uppoffringar
Idag 00:03
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LÄS MER OM CORONAVIRUSET

Bevaka  fCORONAVIRUSET SMITTAN I SPANIEN

832 dödsfall i Spanien –
högsta siffran på ett dygn

 832 personer har dött i covid-19 i Spanien det senaste dygnet, rapporterar
AFP. Det är den största ökningen sedan utbrottets start.

Den totala dödssiffran i landet är nu 5 690, enligt myndighetsuppgifter.
4 tim

Spaniens svaga sjukvård en
förklaring till högt dödstal

 Spaniens höga dödstal till följd av
coronavirusutbrottet kastar ljus på landets svaga sjukvårdssystem. Under
den senaste tioårsperioden har landet genom kraftiga åtstramningar

4 tim

Bevaka  fNHL 19/20

NHL öppnar för att förlänga
säsongen

 NHL har pausats men den nordamerikanska hockeyligans ledning har
17 min
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fortfarande förhoppningar om att kunna spela klart grundserien.
17 min
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