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15 oktober

Sammanfattar perioden 2-15 oktober



Omvärld 

Antalet nyinläggningar på IVA. 
FOHM (1015)

Antalet nya bekräftade fall. 
FHM (1015)

Smittstatus
• Globalt befinner sig Nord- och Sydamerika på en fortsatt 

hög nivå men där andelen bekräftade fall minskar något. 
Även inom EU minskar smittspridningen långsamt. 

• I Sverige minskar behovet på intensivvården och 
smittspridningen befinner sig enligt Folkhälsomyndigheten 
på en stabiliserad nivå.  

Regering, riksdag och myndigheter
• Regeringen har remitterat ett förslag om att förlänga den 

s.k. pandemilagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För att garantera 
en fortsatt god beredskap föreslås lagarna förlängas från 
den 1 februari 2022 till och med den 31 maj 2022. 
Dessutom föreslås även förändringar i de båda lagarna, 
bland annat att regeringens möjlighet att stänga 
verksamheter tas bort.



Omvärld – Förändring av restriktioner

Steg 4 enligt regeringens plan för anpassning av restriktioner 
trädde i kraft 29 september. Det innebar att många av de 
restriktioner togs bort. Bland annat deltagartak på evenemang, 
begränsningar på restauranger och uppmaning om 
distansarbete.

Råd för dig som är ovaccinerad
• Håll avstånd och undvik trängsel - både för din och andras 

skull.
• Undvik nära kontakt med andra, särskilt med personer som 

är över 70 år eller som ingår i en riskgrupp
• Om du rest utanför norden, testa dig när du kommer hem. 

Detta råd gäller inte om du har haft bekräftad covid-19 under 
de senaste 6 månaderna. Läs mer om vad som gäller för 
provtagning när du reser in i Sverige på 1177.se

Nya rekommendationer från den 1 
november 2021 vid symptom 

• Alla barn och vuxna rekommenderas att 
stanna hemma vid symtom på 

luftvägsinfektion. 

• Den som är fullvaccinerad, som nyligen har 
haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter 
den 1 november återgå till arbete, skola eller 

förskola när man känner sig frisk, utan 
testning, även om vissa symtom kvarstår.

• Ovaccinerade personer rekommenderas 
precis som tidigare att vid symptom testa sig 
för covid-19 och stanna hemma i väntan på 

svar.



Region Stockholm
Den 11 juni avvecklades den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen (RSSL) och därmed är det inget 
förhöjt beredskapsläge med anledning av Covid-19. 

• Antalet smittade och patienter i behov av vård 
minskade under den senaste veckan. 80 % av de 
patienter som är i behov av sjukhusvård är 
ovaccinerade. 

• KPMG har under veckan presenterat slutrapport av 
regionens hantering av pandemin. 

• Under vecka 40 var 5,5 % av provsvaren positiva. 
Andelen positiva provsvar var därmed lägre jämfört 
med föregående vecka då andelen positiva 
provsvar var 5,7 procent.

Antal bekräftade fall, Region Stockholm
Fram till vecka 40



Vaccinationsarbetet

Nationellt
Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas 
vaccin för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. 

Region Stockholm
Region Stockholm öppnade bokningen för Fas 4 den 5 maj. Den 9 augusti 
öppnade vaccination för personer som är födda 2005 och senare. I veckan 
har regionen påbörjat vaccinering av  barn som fyllt 12 år -15 år (födda 
2006) i skolor som ligger i områden med lägre vaccinationstäckning. 
Vaccinationsinsatsen sker i nära samarbete mellan Region Stockholm, 
skolor, elevhälsan, vaccinatörer och samordnas av Länsstyrelsen. Eleverna 
kommer att erbjudas vaccination på skoltid efter vårdnadshavares samtycke.

Regionen uppdaterar kontinuerligt information om det pågående arbetet och 
den preliminära tidsplanen på 1177 och vårdgivarguiden.

Andel 
vaccinerade
18 år eller 
äldre 

Första
dosen

Andra 
dosen

Nationellt
(1015)

84,4 % 79,4 %

Region 
Stockholm
(1012) 

78,2 % 72,8 %

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/


Stockholms stads lägesbild – Avveckling av den centrala 
krisledningen 
• Staden har god beredskap där 

verksamheterna fortsätter att bevaka och 
analysera pandemin. Bedömning görs 
löpande utefter utvecklingen och behov.

• Staden bedömer dock att det akuta 
skeendet är över och har därmed beslutat 
att avveckla den centrala krisledningen.

• Staden kommer även fortsatt att samverka 
med andra aktörer i länet. 

• Omvärldsbevakningen kommer att ske 
genom ordinarie processer. Utskicken av 
lägesbilder upphör därmed vecka 41.



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

1. Aktivt arbeta för att begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper
2. Verka för att underlätta vaccination för alla medarbetare och invånare
3. Ha beredskap för en eskalerande situation
4. Verka för en ordnad återgång och anpassa verksamheter till rådande läge
Detta genom
• Aktivt anpassa verksamheter efter rådande lagstiftning samt expertmyndigheternas bedömningar och 

rekommendationer.
• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 
• Intern och extern kommunikation.
• Säkerställa beredskap för störningar i leveranser till samhällsviktiga verksamheter, särskilt personlig 

skyddsutrustning.
• Säkerställa beredskapsplanering i händelse av klusterutbrott, eller hög sjukfrånvaro.
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