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Beslut avseende risknivåer för covid-19 

2020-03-02 - uppdatering  

Inledning 
Myndigheten använder en 5-gradiga skala med risknivåerna mycket låg, låg, 
måttlig, hög och mycket hög. Skalan används i all kommunikation från 
Folkhälsomyndigheten. 
Nedan risknivåer gäller per 2020-03-02 klockan 12.00. De båda risknivåerna har 
förändrats sedan den förra riskbedömningen 2020-02-25. Bedömningen är baserad 
på den information som utgår från WHO och ECDC. 

 

Nuvarande risk för importfall: 

Mycket Hög 

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt 
enstaka importfall: 

Måttlig  
 
 
 

 

___________________________________________________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Johan Carlson. I den slutliga 
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell, Britta Björkholm, Karin 
Tegmark Wisell samt biosäkerhetsansvariga Åsa Szekely Björndal deltagit. 
Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten har varit föredragande. 
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Bilaga 1. Faktorer som har vägts in i den nuvarande bedömningen 
 

Följande information talar för en riskminskning 

• Spridningen i Kina fortsätter men ökningen har enligt WHO:s statistik 
fortsatt avta. 

 

Följande information talar för oförändrad risk 

• Omfattande provtagning av misstänkta fall inom såväl Sverige som Europa 
och övriga världen har inte påvisat större spridning annat än på några 
platser 

• Provtagningsindikationen för laboratorieanalys av misstänkta fall av covid-
19 i Sverige är bred, bedöms fånga upp misstänkta fall över hela landet. 

 

Följande information talar för en riskökning 

• Det förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning i vissa länder 
utanför Kina, framförallt i Sydkorea, Iran och norra Italien. Viss spridning 
förekommer sannolikt även i Singapore och Japan. 

• Flertalet länder i Europa har senaste veckan upptäckt fall som smittats i 
norra Italien eller Iran.  

• Många återvänder till Sverige från resor till Italien för närvarande samt 
ökning av risk även på grund av resande från Iran och Sydkorea. 

• Antalet milda fall som rapporteras är högt. Kan öka risken för obemärkta 
introduktioner. 

• Större smittspridning kring enstaka fall har nu registrerats vid ett flertal 
tillfällen. Till exempel, i Sydkorea, Tyskland och Frankrike. 

• WHO bedömer att det pågår lokal spridning i flera länder i världen.  
• Från 1000 analyserade prover i Sverige har 14 fall upptäckts, varav 13 

sedan förra riskbedömningen. 
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