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GD-meddelande från PTS

Hej,
Jag hoppas att ni alla har fått möjlighet att koppla av och hämta energi under jul- och
nyårsledigheterna. Den pågående pandemin har påverkat oss alla och jag vill återigen
tacka för det väl fungerande samarbete vi hade under förra året. Nu siktar vi ett ljus i
tunneln när vaccinationerna har kunnat påbörjas. Men det är fortfarande viktigt att vi
alla håller i och håller ut för att hålla nere smittspridningen.
I går deltog jag vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer. Dessa möten
kommer att genomföras varannan vecka framöver så länge smittläget motiverar
detta.
Folkhälsomyndigheten kunde konstatera att läget ser lite olika ut i landet. I
exempelvis Stockholm och Mälardalen är det nu en fallande trend i antalet smittade,
även om det fortfarande är på en hög nivå. I andra delar av landet, däribland Skåne,
har vi ännu inte nått fram till en fallande trend.
Den muterade varianten från Storbritannien är mera smittsam och tar över alltmer av
antalet smittade i Storbritannien och den finns nu sannolikt spridd i hela Europa om
än i låga tal. Det är fortfarande oklart hur mycket mer smittsam den är. Den verkar
dock inte ge mer allvarliga symptom eller vara mer dödlig.
Socialstyrelsen meddelade att sjukvårdsläget är mer ansträngt nu än i våras. Totalt
sett är det fler patienter som vårdas med covid 19-symptom, men det är färre
patienter som behöver intensivvård. Personalläget är fortsatt mycket ansträngt, och
det innebär att annan vård har fått skjutas upp. Regionerna hjälper varandra med
bland annat IVA-platser.
Det är även ett bekymmersamt läge inom äldreomsorgen med personalbrist. Viss
avmattning har dock skett sista veckorna av antalet nyinsjuknade i covid-19 på
särskilda boenden på många regioner.
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Vad gäller frågan om vaccin så har Folkhälsomyndigheten tidigare i år tagit fram en
vaccinationsplan. Nu sker det arbete tillsammans med andra myndigheter, regioner
och kommuner kring bland annat informationsaktiviteter kring vaccineringen.
Folkhälsomyndigheten kunde också meddela att vaccinationen har fungerat enligt
plan, och att doserna med vaccin nu kommer att öka vecka för vecka.

Fortsatt stabilt inom telekom och post
PTS lägesbild visar att det just nu är ett stabilt läge inom telekom och post. Men det
är också fler osäkerheter i prognoserna, baserat på den ökande smittspridningen.
Jag vill därför upprepa min uppmaning till er från före julhelgerna att verka för att så
många som möjligt inom era verksamheter jobbar hemifrån och att er försäljningsoch kundverksamhet sköts via digitala kanaler i största möjliga utsträckning för att
därmed bidra till minskad smittspridning i samhället.

PTS fortsätter följa utvecklingen
PTS krisstab fortsätter att aktivt följa utvecklingen kring pandemin.
Läget kan förändras snabbt och det är viktigt att samtliga inblandade aktörer är på tå
och jobbar proaktivt för att de tjänster våra sektorer erbjuder även fortsättningsvis
ska fungera på denna höga nivå.
Fortsätt delge oss information om händelseutvecklingens effekter på er förmåga att
leverera ert uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga verksamheter. Hör av er om ni
har behov av stöd eller har frågor. PTS kan lyfta frågor och behov till såväl MSB som
Infrastrukturdepartementet.
//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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