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Lena Ring: Varmt välkomna allihop till FoUU-Talk. Nu har vi också hållit på ett år som många av er 

vet, och här har vi favorit i repris. Mats, du var först ut på vårt allra första FoUU-Talk och vi har nöjet 

att få höra dig här igen. Mats som ni såg här på våra FoUU-Talks böcker är som många av er säkert 

vet är just nu på Provtagningsenheten och jobbar där, han är utlånad dit till viss del men har också 

kvar sin aktiva forskning i allra högsta grad som är knuten till akademiskt primärvårdscentrum 

forskning. Var så god Mats, vi ser jättemycket fram emot att få höra om ett år med Covid och framåt. 

Jag ska säga också att vi spelar in hela din presentation så det är bra att bara du har kameran och 

mikrofonen på och övriga har sina avslagna. På frågestunden stänger vi av inspelningen och då är det 

fritt fram att fråga på, det spelas inte in. Varsågod Mats. 

Mats: Tack så mycket Lena, jag kör i gång på en gång för jag har mycket jag vill berätta och ändå 

kommer jag inte att hinna med att berätta allting som jag vill berätta. Som Lena sa jobbar jag 

numera på Provtagningsenheten större delen av tiden dit jag är utlånad av APC Forskning. Samtidigt 

som jag utför mitt jobb där är jag ledare för en forskningsstudie som heter CRUSH covid och den 

syftar till att samla in data för att komplettera underlaget för riktade insatser för regionen och för att 

kommunicera ut allmänheten hur smittspridningen ser ut i regionen på en veckobasis. Det här 

berättade jag om ör ett år sedan så jag tänker inte gå in på det så mycket utan i så fall får man gå 

tillbaka och titta på del ett i den här serien.  

Ny bild: men jag tänkte gå tillbaka lite grann för att visa ungefär var man var när vi satte i gång med 

CRUSH Covid. Då skrev jag den andra juli 2020 den här SBARen till coronastyrgruppen där jag 

fastslog att i höst, alltså hösten 2020, kommer andelen immuna i befolkningen vara på en nivå då 

viruset får svårare att spridas. denna fas kallas för postpandemisk fas och kräver en annan 

provtagningsstrategi. Hur fel man kan ha. Men jag var inte ensam då. Vi trodde alla att det skulle 

vara klusterutbrott som vi måste slå ner och krossa så fort som möjligt och därav ordet CRUSH Covid. 

Men det blev ju inte riktigt så. Ni ser här CRUSH-rapport nummer ett, det var precis där, man kan 

säga att precis här skrev jag den här rapporten. Sedan tar det ett tag att fixa med EPM-tillstånd, 

organisera allting, planera för hur vi ska se våra rapporter, mycket lobbying och politik. Så vi kom 

igång här, och där brakade det igång med andra vågen. När vi var ganska mitt på toppen av andra 

vågen, det var då jag var och pratade på FoUU-Talks förra gången. Sen gick ner kring jul, och in i 

februari och i slutet av februari så sköt det iväg igen till tredje vågen. Sedan kom vaccinationen igång 

och man börjar känna att nu är det över, och det var jättefå fall här under sommaren. Och nu i 

november, december har det skjutet iväg igen. Det här är inte en nedgång utan det här är bara för 

att det är innestående vecka. Den kommer att vara ännu högre. Så är läget. Jag hoppas att jag nu, 

precis som förra året befinner mig på en topp, men jag vågar inte vara så säker på det, jag tvivlar 

starkt på det och jag kommer förklara lite längre fram. 

Ny bild: det här kan man se som ett tvärsnitt av ett landskap med en bergskedja. Ett annat sätt att se 

på det här det är ovanifrån, och då kan man tänka sig att här har man en våg, så går det ner lite och 

sen kommer det en till våg, nästan som en tvillingvåg. Det här var våg två och våg tre. Den gick aldrig 

ner riktigt under vintersäsongen och det är för att SARS Cov 2 är ett förkylningsvirus och trivs bättre 

under vintern. Den här nedgången kom sig av att det var en massa restriktioner som sattes in, 



coronalagen, begränsningar i samhället, plus jullov. Sedan kom Alfa och satte i gång tredje vågen. Ni 

ser att längden på den andra vågen var så här lång, medan längden på den tredje vågen var mycket 

kortare men intensivare. Nu finns det ett vapen som heter vaccin och det är det absolut mest 

effektiva. Det andra vapnet vi har det är att bryta smittkedjor hos de som redan blivit sjuka, det 

kommer längre ner. Om man testar och isolerar och spårar medför det att det är fler som får reda på 

att de har smittats och det är fler i den närhet som testar sig. Då kommer antalet positiva fall att 

stiga ganska kraftigt. Det blir en ökning i incidens. Men tanken med det är att de i sin tur spåras, och 

man klipper de smittkedjorna, och då blir det en nedgång direkt, ganska så brant. Men, man har 

gjort studier på det här och det förutsätter ändå att man har en väl uttänkt, beredd 

testningsverksamhet och att den är kopplad till en effektiv smittspårning, och att från första 

symptom till genomförd smittspårning ska det helst inte gå mer än fyra dagar.  

Ny bild: (bläddrar fram till vald bild). Det här visar just den här kedjan. Den gråa stapeln, från 

symptomdebut till provtagning, den blå stapeln är analystiden på labb. Den gröna stapeln är att 

läkaren ringer ut till den som har testats positivt och ger förhållningsrekommendationer enligt 

smittskyddslagen, och den gula stapeln är tid för genomförd smittspårning. Då ser ni andra vågen, då 

låg det på ett snitt på tio dagar nästan. Så när det gick ner, och eftersom vi har implementerat en 

FoU-kultur på provtagningsenheten och smittspårning så gick vi direkt in och analyserade vår data 

för att se hur ska vi kunna få ner det här till fyra dagar. Jo, vi öppnade upp många flera 

provtagningsstationer, då såg man att den grå stapeln sjönk, det var lättare att få tid, vi började med 

provtagningsstation i Gottsunda, i Stenhagen, i Nyby. Provtagningsenheten tog kontakt med 

Folkhälsomyndigheten och man upphandlade ABC Lab, då sjönk den blå stapeln för då kunde vi 

skicka prover som var överstående till ABC Lab, så det blev kortare svarstid. Vi bemannade upp 

läkargruppen med massa T11 studenter som satt och ringde både på kvällar och helger, då fick vi ner 

den gröna stapeln, och vi effektiviserade smittspårningsarbetet och bemannade upp. Så redan från 

mars, februari kom vi ner mot fyra dagar i genomsnitt. Sedan kom tredje vågen och då gick det upp 

lite grann men sen har vi hållit runt fyra dagar hela tiden. 

Ny bild: Jag tror det här är en bidragande faktor att den här vågen var kortare men mer intensiv. 

Notera att jag säger bara bidragande faktor, det är många, många faktorer som bidrog här. Det var 

dels att det var helt andra restriktioner, samhället stängde ner mycket mer, folk hade lärt lite mer 

om hur man kunde hålla distans och att munskydd hade börjat användas mer och mer av folk här, 

plus att vi gick mot våren. Men jag tror att vårt bidrag bidrog lite grann i alla fall.  

Ny bild: det här är en annan bild, och här har jag tittat på antalet tester per 100 000 invånare. Vi har 

delat in alla stadsdelar i Uppsala i Neighborhood Prevention Index som är ett socioekonomiskt index. 

Vi gav varje stadsdel ett Neighborhood Prevention Index från SCB och sedan delade jag in dem i 

kvintiler, så att kvintil fem det var de 20% som stadsdelar som hade högst socioekonomisk position 

kan man säga, och de i kvintil ett har lägst. Här ser man att nästan genomgående ligger kvintil fem, 

de som har bäst socioekonomi, de testar mer än de som har lägst socioekonomi. Man ser att 

skillnaden ökar när det går undan i början och i topparna. När det blir sämre tillgång på 

provtagningstider trängs de lägre socioekonomiska grupperna undan. Sedan blir det ingen större 

skillnad, och då kommer vi här… 

Ny bild: här är en bild från i somras till nu. Det är intressant att förklara den situation vi är i just nu. 

Vecka 41 publicerade CRUSH Covid en debattartikel i Svenska Dagbladet där vi uttryckte en stark oro 

inför planerna att man skulle begränsa testningar och att personer med symptom som var 

fullvaccinerade skulle inte behöva gå och testa sig. Vi hade då sett att det var ökad smittspridning av 

Delta i många europeiska länder, vi såg att andelen patienter som vi fångade upp här, som var 

fullvaccinerade, här i vecka 41 var det ungefär 30% av de vi testade som var fullvaccinerade varav tre 



procentenheter var sjukvårdspersonal. Vi såg att om det kommer en ökning här så kommer vi inte 

klara av att fånga den ökningen eftersom vi testar för lite, då kommer vi inte att klara att testisolera 

och spåra inom fyra dagar. Vi kommer inte heller kunna se var utbrotten börjar så vi kan rikta 

åtgärderna. Vertikalt streck visas på bild. Här tillkännagav Folkhälsomyndigheten att de tänkte precis 

göra det vi var oroliga för, begränsa testningen, och vi ser direkt hur testningen sjönk i stort sett i alla 

förutom i den lägsta. Vertikalt streck visas på bild. Den första november genomfördes det. Veckorna 

innan, efter presskonferensen ser man att alla slutade testa sig. Vi gick sysslolösa nästan, samtidigt 

som vi såg att smittspridningen ökade i Europa. Vertikalt streck visas på bild. Sen gick det några 

veckor. Ganska fort började kvintil fem, socioekonomiskt mest välmående att testa sig i alla fall. Efter 

bara någon vecka gjorde de nästan som uppror mot det här och det börjar bilda en opinion att det 

inte var bra det här. Men det var inte någon skillnad, men sedan släppte man på och backade 

tillbaka, nu skulle man testa. Då gick vi från ungefär 2,5 tusen tester eller 3000 tester per vecka till 

14 000 tester per vecka, på bara tre veckor. Böjt streck visas på bild. Vi är övertygade om att det här 

är den sanna fasen i utvecklingen. Problemet är att när de tillkännagav den här minskningen, då 

skulle inte regionen få ersättning enligt avtal med SKR om man bibehöll en oskäligt hög testning. Vi 

var tvungna att banta ner provtagningen, smittspårningen, och planera för en vinter där vi bara 

testar max runt 3000 per vecka. Det här gjorde att vi var tvungna att avveckla den strategi som vi 

hade byggt upp under hela året för att bibehålla testisolera och spåra under fyra dagar. Om vi hade 

kunnat behålla vår strategi, då tror jag att vi hade kunnat hålla i det här mycket bättre. Nu gick det 

ner en falsk nedgång och sedan en väldigt brant uppgång och här blev vi helt överbelamrade. 

Ny bild: Samtidigt ser vi att vi har en influensaepidemi på gång. Vi har alltså en twindemi. Det vet vi 

bara för att under sommaren utvecklade KMB att man kunde analysera influensa samtidigt som man 

analyserar de vanliga covidproverna. Förra veckan var 10% av alla egenprover som lämnades i 

Uppsala, 640 stycken, positiva för influensa. Några var positiva även för både influensa och covid. De 

som har haft båda två har varit unga personer och de har bara haft lindriga förkylningssymptom, så 

de går och sprider både influensa och covid med bara lindriga symptom, något som man i studier har 

sett när de kommer till sjukhuset med båda infektionerna samtidigt, alltså de som blir ganska svårt 

sjuka, har en upp till 60% ökad mortalitet och en klart ökad risk såklart att hamna på IVA. Det här är 

väldigt oroväckande eftersom det är två stycken smittsamma sjukdomar som går samtidigt och det 

kan slå ut samhällsbärande arbetsplatser och alla verksamheter egentligen just nu. 

Ny bild: Så här ser det ut då. De som är positiva och är 18 år eller äldre, är ungefär 70% 

fullvaccinerade. Det var under vecka 44, 450 stycken i Uppsala som var positiva för covid, och 

fullvaccinerade. Så att, vaccinpass, det hjälper föga mot smittspridningen tror jag. Det är klart, det 

ökar säkerheten att vara på ställen där man har vaccinpass. Men att tro att vaccinpass ger carte 

blanche att man kan umgås precis utan några restriktioner ifall det är mer än 100 personer, då 

misstar man sig grovt. Det här tror jag är ett stort misstag man gör nu. De har sålt in vaccinpass att 

det är en smittskyddsåtgärd som hindrar smitta, om man är vaccinerad så är allting safe, så är det 

inte.  

Ny bild: det här visar självtesterna, det vi råkade ut för förra veckan det var att vecka 46 delade vi ut 

ungefär 1000 stycken självtester, eller ungefär 2000 var det, 1700. Vecka 49, 12 000 självtester. Det 

svarta här det är de självtester som har analyserats, det blå är de som har registrerats men ännu inte 

analyserats. Differensen här är ungefär 25%. Det var väldigt mycket mer i början, nästan vartannat 

test togs utan att lämnas in, det var hamstring på stor nivå. Men även 25% är ganska mycket. Om var 

fjärde test inte används och det är tomt hela tiden då funkar inte strategin. Därför har vi nu infört i 

Uppsala där det är störst problem och störst oroligheter kring lådorna, har vi infört att man får boka 



tid för att lämna ut. Anledningen till det är att vi vill krympa det här gröna fältet så vi kan öka 

effektiviteten och riktningen.  

Ny bild: det har jag visat. Bläddrar fram en bild till. CRUSH Covid är kan man säga ett smörgåsbord 

där man använder flera olika datakällor, alla datakällor är en delikatess men det är den 

sammanlagda analysen som är själva tårtan. Vi försöker ta en tårtbit varje vecka och skriva en 

sammanfattande analys som vi publicerar på våra dashboard som ni hittar här https://crush-

covid.shinyapps.io/crush_covid/.  Där kan ni läsa de veckorapporter som jag och Tove skriver varje 

tisdag kväll, varannan vecka skriver jag version ett och varannan vecka skriver Tove version ett och 

sedan läser vi varandras så det är väldigt, väldigt begränsad peer review men vi har inget annat val, 

det måste gå undan. Sedan har vi olika datakällor, olika sätt att se på smittspridningen. Jag tänkte ta 

det lite snabbt bara, den här veckans rapport. Vi ser här den streckade linjen är andel positiva 

prover, det är alltså positivitet i procent. Den har börjat sjunka lite grann. Den gröna linjen är 

incidens, antal fall per 100 000 invånare som har gått väldigt högt upp. Den senaste veckan ser man 

en nedgång, men den är falsk eftersom det är en fördröjning på labb som gör att alla prover inte har 

kommit in. Jag skulle tro att den kommer att stabiliseras runt 250 eller någonting per 100 000 

invånare per vecka, så det är ungefär 500 nästa vecka, på tvåveckorsincidensen. Här är testningen, 

som gick ner lite grann i förra veckan och det hade att göra med bristen på tester helt enkelt, vi hann 

inte med att dela ut och tillverka kit åt alla. Kitten är så att först måste man hälla i koksaltlösning i 

alla rör, sedan måste alla rör paketeras, köras ut, sedan måste alla lådor tömmas och det var 

totalkaos och vi mäktade inte med det helt enkelt.  

Ny bild: här ser vi olika speedometrar på incidens över länet. Man ser att det är 381 i sin helhet på 

tvåveckorsincidensen. Högst är i Håbo med 635 per 100 000 invånare, lägst i Östhammar på 121. 

Ny bild: men om man ser den procentuella ökningen ser vi att det störst incidensökning i Knivsta just 

nu, men Håbo ökar också 67%, i hela länet 36 % det är väldigt stor procentuell ökning på två veckor. 

Så här har det varit i flera veckor vilket innebär en potentiell ökning.  

Ny bild: det här är fördelning på åldersgrupper i Uppsala län där vi ser de olika åldersgrupperna. 

Storleken på cirklarna bestäms av antalet tester, här antalet tester som finns i länet i respektive 

åldersgrupp. Färgen blir rödare, varmare, ju högra andel positiva provsvar och siffrorna ovanför är 

veckoincidensen. Ni ser här att vecka 48 var veckoincidensen på 6 till 12-åringar 754, det betyder 

1500 ungefär på tvåveckorsincidens, vilket kunde översättas till att ungefär 1½ procent av alla 6 till 

12-åringar hade covid-19 under en tvåveckorsperiod om det hade legat så hela tiden under de här 

två veckorna, vilket det inte gjorde, ni ser att det har ändrats lite grann. Men vi ser att det ökar även 

i 60 till 69-åringarna, vi har även ganska hög incidens här i medelåldersgrupperna. Man ser framför 

allt här att det börjar i skolgrupperna, och sedan sprids det till föräldragrupperna, och sedan sprider 

föräldrarna det på sina arbetsplatser till de som är äldre och de som är yngre. 

Ny bild: Så här ser vaccinationsstatus ut. De röda är de ovaccinerade, de rosa är de som har fått en 

spruta men det har gått minder än tre veckor. De ljusblå är de som har fått en spruta och det har 

gått mer än tre veckor eller har fått två sprutor mindre än två veckor sedan. De mörkblå är de som 

har fått två sprutor och det har gått mer än två veckor och de gula är de som fått boosterdos. Då ser 

ni att det är väldigt, väldigt små rosa överallt. Det är inga fler som går in i vaccinationsprogrammet. 

De här ovaccinerade verkar vi inte nå med den taktik vi har nu. Boosterdoserna har gått bra, i alla fall 

över 80 år ligger vi på runt 80%, medan från 65 års ålder har vi inte nått upp till att varannan har fått 

en boosterdos, och i de yngre ligger det ännu lägre. 

https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/
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Ny bild: Det här är avloppsvatten där vi ser att det stiger, SARS Cov 2 i avloppet. Forskargruppen som 

leds av Anna Székely, har börjat sekvensera och man ser inte så mycket Omicron. Det här är om man 

ska jämföra med förra året, eller med året, det är i våras, men jag tror inte att man kan göra det 

eftersom man utsöndrar virus i avloppet under mycket kortare tid när man är vaccinerad än om man 

är ovaccinerad, i alla fall finns det mycket data som tyder på det, och då blir det lite falskt låga 

värden.  

Ny bild: Nu tänkte jag gå in lite på framtiden. Det här är viruset som orsaker den här pandemin. Det 

är spikproteinet av viruset. Då ser man att receptorerna kan man bilda på olika ställen på det här 

proteinet. 

Ny bild: Det här är Deltaviruset. Den har en del mutationer som ändrar den tredimensionella formen 

på ställen där antikropparna binder, så man får en viss immune escape.  

Ny bild: Det här är Deltaviruset (Omikronviruset, redaktionell kommentar). Då förstår ni varför man 

är så orolig för Deltaviruset. Det är oerhört många mutationer här och det ändrar formen på 

spikproteinet ganska rejält vilket gör att vaccinet inte funkar så bra. Vi får se hur det är med 

virulensen. Det har kommit ganska få rapporter om virulens på det här viruset eftersom man 

upptäckte det i Sydafrika och där fick det det första stora utbrottet och där är en ung befolkning. 

Ifrån England och Danmark verkar det vara så att då har den samma virulens som Delta, kanske lite 

lägre, men det är väldigt dåliga nyheter för att eftersom R-talet på det här viruset i en vaccinerad 

befolkning ligger på runt tre och Delta på runt ett så betyder det att det kommer vara otroligt 

mycket mer människor som är sjuka samtidigt i Omikron och då kommer belastningen på sjukvården 

att bli större även om virulensen skull vara hälften av den som Delta har. Samtidigt har vi som sagt 

en influensaepidemi. 

Ny bild: Men det vi har lärt oss i CRUSH Covid, det är att vi behöver vara snabba att reagera, vi måste 

försöka tänka i förväg, vi kan inte vänta på att oj nu ökar det på sjukhuset och då agerar vi, utan vi 

måste planera på ett helt annat sätt än vad vi har gjort under den här pandemin. Vi måste lära oss av 

och om andra länder som har varit mer på tårna. Kommunikation, jätteviktigt. Bra kommunikation, 

pedagogiska knep, på olika sätt, olika slags figurer tror jag är jätteviktigt. Att man för pandemin så 

nära de som drabbas som möjligt. Det går inte att ha hela län eller hela Sverige utan man måste ha 

möjlighet att kunna se hur ser det ut på lokal nivå även om osäkerheten är större. Tvärvetenskapligt 

samarbete ha vi visat med det här projektet att det är jätteviktigt och fungerar bra. Och att det är 

förenat med akademi och universitet i realtid, det går också, man måste inte vänta utan man kan 

bidra i den operativa sjukvården.  

Ny bild: och såklart, självklart är jag ju absolut inte ensam i det här. Vi är ett stort gäng och vi arbetar 

helt ideellt. Vi fick ett anslag från Vinnova och de olika kommunerna hjälper oss med avloppsvatten 

och SciLife Lab har givit oss möjlighet att analysera PCR på avloppsvattnet. Men det säger sig självt 

att om vi ska fortsätta så här så behöver vi annan finansiering också. Då tänkte jag avsluta här och 

lämna till frågor. Jag hoppas jag inte har pratat för länge. 

 

Slut på inspelning 

Länk till inspelningen: https://play.quickchannel.com/play/2td4iju 

 

https://play.quickchannel.com/play/2td4iju

