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Omvärld – Smittstatus  

• Globalt minskar smittspridningen, främst inom Europa men 

även Syd- och Nordamerika. Det finns dock tendenser till 

att den nedåtgående trenden kan ha stannat av.

• Sverige befinner sig på en fortsatt hög platånivå, men där 

antalet bekräftade fall per vecka ökar i ett flertal regioner. 

På nationell nivå förväntas Sverige än en gång se en vecka 

med ett ökat antal bekräftade fall jämfört med föregående 

vecka. 

• Folkhälsomyndigheten (FHM) uppmanar till följsamhet av 

gällande restriktioner för att minska riskerna för en kraftfull 

ökning för landets smittspridning. 

• FHM ser tydliga tecken på en ökande förekomst av flera, 

ev. mer smittsamma, virusvariationer inom landet. 

Förekomsten skiljer sig åt på ett betydande sett mellan 

olika varianter och regioner. 

2021-02-19

Sverige i en Europeisk jämförelse

FOHM (0216)

Antalet nya bekräftade fall. 

FHM (0218)



Omvärld – Smittstatus  

• Den tidigare positiva trenden för svensk vårdbelastning, 

där samtliga avdelningar utanför IVA såg ett minskat antal 

patienter i behov av vård, stannar nu av. Belastningen på 

IVA har sedan en tid tillbaka befunnit sig i en platåfas. 

• Befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå var under 

torsdagen 20 %, att jämföra med 23% föregående vecka.

• 44 % av alla patienter på IVA har bekräftad infektion, att 

jämföra med 40 % vid föregående lägesbild.

• En majoritet av regionerna fortsätter att rapportera om en 

förväntad förbättring på både kort (2 veckor) och lång sikt.

• Den pågående vaccineringen ser dock ut att ha fått effekt 

vad gäller antalet avlidna som fortsätter att minska. Totalt 

har 12 590 avlidit till följd av smittan. Av dessa var 5 847 

kvinnor och 6 751 män. (0218)

2021-02-19

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0218)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FHM (0218)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 6 och 5 2021.

Region V.6 V.5 Trend 

Blekinge 94 132

Dalarna 115 107

Gotland 45 32

Gävleborg 249 207

Halland 353 314

Jämtland 

Härjedalen
170 192

Jönköping 293 259

Kalmar 123 143

Kronoberg 253 232

Norrbotten 194 184

Region V.6 V.5 Trend 

Skåne 229 249

Stockholm 168 136

Sörmland 121 108

Uppsala 186 146

Värmland 121 123

Västerbotten 384 294

Västernorrland 191 232

Västmanland 124 127

Västra Götaland 274 241

Örebro 127 124

Östergötland 169 182

Information om 

trendbedömning 

Kraftig ökning (>100 fall/100 000 

inv)

Ökning (21-99 fall/100 000 inv)

Utplanande (+-20 fall/100 000 

inv)

Minskning (-21-99 fall/100 000 

inv)

Kraftig minskning (>-100 fall/100 

000 inv)



Omvärld – Vaccinationsarbetet nationellt 

• Janssen/Johnson & Johnson lämnar in en ansökan om att deras vaccin ska 

godkännas inom EU, vars läkemedelsmyndighet EMA väntas ge besked i mitten 

av mars. EU har sedan tidigare avtalat om 200 miljoner doser från företaget. 

• Flera regioner meddelar att de, utifrån nuvarande förutsättningar, inte kommer nå 

målet om att de innan midsommar ska ha erbjudit samtliga personer över 18 år 

vaccinet. 

• Region Stockholm bedömer att de först i mitten av juli 2021 ska ha erbjudit 

vaccinering till alla berörda stockholmare. 

• Den 18 februari hade 384 401 personer i Sverige vaccinerats med minst en dos 

(4,7 % av den befolkningen som är 18 år eller äldre). 

• Av dessa hade 168 842 personer även vaccinerats med en andra dos (2,1 % av 

den befolkningen som är 18 år eller äldre). 

• FHM presenterar nationell statistik över vaccinerade på SÄBO och i hemtjänst 

(0218): 

• SÄBO: 82 % har fått minst 1 dos och 64 % har fått 2 doser. För Region 

Stockholm var vaccinationstäckningen 81 % (1 dos) respektive 70 % (2 

doser).

• Hemtjänst: 39 % har fått minst 1 dos och 14 % har fått 2 doser. För Region 

Stockholm var vaccinationstäckningen 7 % (1 dos) respektive 2 % (2 doser).

Vaccinerade med minst 1dos (mörkare linje)  respektive 2 doser 

(ljusare linje), kumulativt. Andel av befolkningen 18 år och äldre

FHM (0218)

Vaccinerade per åldersgrupp, andel av befolkningen

FHM (0218)



Omvärld – Regering, riksdag och myndigheter
Under veckan meddelar regeringen att nuvarande restriktioner gäller fortsatt. Dessutom presenteras flera nya förslag för att 

minska smittspridningen. Förslagen har en remisstid till den 26 februari och föreslås träder i kraft den 11 mars. Flera av 

förslagen har tidigare aviserats och följer det bemyndigande som den s.k. pandemilagen ger regeringen. 

Stockholms stads centrala krisledning arbetar med att analysera förslagens konsekvenser för stadens verksamheter. 

Förslagen innebär att: 

1. Utvidgad förordning för nedstängningar av fler verksamheter vilket ska möjliggöra en bredare nedstängning av det 

svenska samhället. Verksamheter som omfattas är samtliga handelsplatser, serviceinrättningar som ex. frisörer, 

restauranger, platser för privata sammankomster samt gym-, sport- och badanläggningar. 

2. Kommuner får möjlighet att begränsa allmänhetens tillträde till vissa platser som ex. parker. 

3. Nöjesparker, djurparker och liknande temaparker ska omfattas av ett mer enhetligt regelverk för begränsningsåtgärder. 

De verksamheter som tidigare inte träffades av ordningslagen (ex. djurparker) ska nu införa flera åtgärder. Offentliga 

tillställningar inom verksamheterna (ex. en konsert) begränsas även fortsatt till 8 personer. 

4. Museer och konsthallar ska även dessa omfattas av begränsningsförordningen vilket innebär att verksamheterna nu kan 

hålla öppet på ett mer smittsäkert sätt. Verksamheterna kommer få krav på åtgärder i paritet med befintliga krav på 

butiker. 

5. Nytt system för reglering av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införs. Systemet innebär ett 

differentierat tak utifrån risk för smittspridning enligt fyra kategorier: 1) Inomhus, 2) Inomhus med sittplats, 3) Utomhus, 

4) Motionslopp eller liknande. Deltagartak kommer att föreslås av FHM. Verksamheterna ska även genomföra flera 

åtgärder för att minska risken för smittspridning. 



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter (forts.)

• Regeringen förlänger den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till 

och med den 31 juli 2022.

• EU-kommissionen godkänner förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–

februari 2021. Regeringen avser att fatta beslut om de nya reglerna inom kort så att de kan 

träda i kraft den 25 februari. 

• Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja samordningen av regionernas hälso- och 

sjukvårdsresurser.

• Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att till regionerna betala ut 4 miljarder kronor under 

2021. Detta enligt fördelning efter befolkningsmängd. Regionerna ska använda pengarna till 

kostnader för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård.

• Konjekturinstitutet publicerar en prognos som visar att handelns omsättning åter igen ökar och 

är på samma nivå som i början av november. Jämfört med ett normalläge har omsättningen i 

näringslivet som helhet nu minskat med 11 %. Detta kan jämföras med januari 2021 då 

omsättningen beräknades ha minskat med 12 % och maj 2020 då tappet beräknades till drygt 

20 %. 



Region Stockholm

Regionens samlade bedömning är att det finns tydliga 

tecken på en ökad smittspridning i Stockholm län. 

Antalet bekräftade fall ökade från 3 223 i vecka fem till 4 

000 i vecka sex, en ökning med 24 %. 

• Läget är fortsatt mycket ansträngt för vårdens medarbetare. 

• Sedan den 3 februari befinner den regionala särskilda 

sjukvårdsledningens (RSSL) i stabsläge. Vårdgivarna börjar 

successivt, och i mån av kapacitet, återstarta den vård som 

pausats 

• 3 840 (+39 sedan föregående lägesbild) personer med 

bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. (0218)

• Den 18 februari vårdades 247 patienter (-34 sedan 

föregående lägesbild) med konstaterad covid-19 på 

akutsjukhus eller geriatrisk vård. Av dessa vårdas 33 i 

intensivvård (-12 sedan föregående lägesbild). 

2021-02-19

Bekräftade fall, Region Stockholm för perioden  14 

december 2020– 14 februari 2021. Färgkodningen indikerar 

provtagningstillfälle. Se nästa bild för närmare beskrivning

(0211)



Region Stockholm – Genomförd provtagning 

• Grafen visar rapporterade fall uppdelat 

utifrån var provtagningen är utförd. 

• Provtagningen kan ha skett på sjukhus 

(Sjukhus), på särskilda boenden för äldre 

(SÄBO), studie vid Karolinska institutet (KI), 

egenprovtagning via 1177.se (1177), 

egenprovtagning för personal (Personal) 

eller provtagning via bl.a. vårdcentraler och 

närakuter (Övriga).

• Under vecka 6 var 11,5 % av provsvaren 

positiva, att jämföra med 11,4 % under 

vecka 5. 

• Regionen rapporterar om att efterfrågan vad 

gäller PCR-provtagning fortsätter att öka. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 

t-o-m den 14 februari, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm (0216)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 16 februari 

• Sedan den 24 mars genomför staden 

lägesmätningar där stadsdels- och 

fackförvaltningar skattar hur krisen har 

påverkat den egna verksamheten. 

• Alla stadsdelsförvaltningar samt 

arbetsmarknadsförvaltningen, 

idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, 

socialförvaltningen 

utbildningsförvaltningen och 

äldreförvaltningen deltar i mätningen. 

• De svarande uppger läget för 

verksamheterna där de kan svara nivå 

Grön (klarar av att upprätthålla 

verksamheten), Gul (ansträngt att 

upprätthålla verksamheten) eller Röd 

(klarar ej att upprätthålla verksamheten). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Bemanning Myndighetsutövning (samtliga…

Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade…
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Bemanning SDF Förskola
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HR

IT och telefoni

Ledning och styrning

Material

Klarar att bemanna och upprätthålla funktioner

Ansträngt läge, går att hantera men kräver extra insatser till exempel omprioriteringar
av förvaltningsinterna resurser och verksamhet, mycket övertid etc

Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla en eller flera funktioner



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper 

Statistik vecka 7

• Bekräftade fall av covid-19 vid 2 (6) vård- och omsorgsboende och 1 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 83 vård- och 

omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 3 (12) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 1 (1) personer på servicehus. Utöver det vistas 0 (0) 

person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.

• 11 (9) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) utförare, varav 83 

har svarat på frågorna.

• 18 (19) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 19 (23) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

• 31 (36) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (498 inom VoB och 50 i servicehus)

• 7 (7) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 1 (7) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med misstänkt covid-19.

• LSS-hälsan ansvarar för hälso- och sjukvården i ca 200 bostäder med särskild service. De träffar kontinuerligt cirka 1 200 personer 

med behov inom hälso- och sjukvårdande åtgärder. 

(föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper (forts.)



Stockholms stads lägesbild - Vaccination 

• Vaccinationsprocessen för boende på särskilda boenden har genomförts enligt planering. Samtliga boende inom SÄBO i 

staden har erbjudits sin andra dos vaccin. 

• Regionen arbetar med att hitta en struktur för kommande vaccineringar för de som ej kunnat eller velat ta vaccin tidigare 

samt för de som flyttar in på SÄBO framöver. 

• Vaccination av personer med hemtjänst pågår i liten skala och utökas när Regionen har möjlighet utifrån vaccintillgång. 

• Regionen informerar om det pågående arbetet och den preliminära tidsplanen på 1177. Informationen uppdateras 

kontinuerligt.

• Region Stockholms upphandlade vaccinatör har till idag fått in bokningar från ca 49 000 personer och hade i måndags gett 

drygt 37 000 doser. Totalt är det ca 58 000 medarbetare i länet som ingår i Folkhälsomyndighetens prioritering. 

• Antalet bokningsbara tider planeras i dialog med respektive kommun och utifrån när vaccin levereras till vaccinatören. På 

de tillfälliga enheterna finns i dagsläget god tillgång på tider. Dessa kommuniceras lokalt på berörda arbetsplatser.

• Påminnelse om Regionens erbjudande om personalvaccinering har gått ut till berörda verksamheter. 

• Länsstyrelsen har uppdraget att samordna Regionens behov av lokaler för vaccinering i kommande faser. Staden har tagit 

fram hanteringsordning för upplåtande av lokaler. Staden är även behjälplig med vaccinvärdar vid vaccineringen av 

vårdpersonal. 

Regionen informerar om det pågående arbetet och den preliminära tidsplanen på 1177. Informationen uppdateras 

kontinuerligt. 

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/#section-119396


Stockholms stads lägesbild 

Sportlovsplanering

• Staden erbjuder barn och unga meningsfulla och smittsäkra

aktiviteter. 

• Staden informerar även om att det är viktigt att alla tar ansvar 

och inte bidrar till trängsel. Om det är fullt måste den enskilde 

vara beredd att gå där ifrån. 

• Staden har ett kalendarium på webben med tydlig information 

om vad som gäller vid stadens verksamheter. 

Förberedelser för säkra besök

• Sedan den 3 december 2020 har ett tillfälligt besöksförbud gällt 

vid stadens särskilda boenden för äldre (SÄBO). Förbudet 

upphör den 24 februari och staden förbereder nu för säkra 

besök. 

• Äldreförvaltningen har skickat ut relevant material till berörda 

verksamheter och staden informerar även om möjligheterna till 

säkra besök på stadens hemsida och via inlägg på Facebook.



Sammanfattning stadens inriktning 22 februari – 7 mars 
Förändringar markeras i rött 

• Hemarbete. Stadens besked till de medarbetare som arbetar hemma är att detta, 

utifrån nuläge, gäller fram till 31 maj. 

• Fritidsgårdar. Verksamheter hålls fortsatt öppna för unga födda 2002 och senare 

under förutsättning att det kan ske på ett smittsäkert sätt och i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid risk för 

ungdomssamlingar och trängsel ska verksamheterna hållas fortsatt stängda. 

• Kulturskolan. Kulturskolan kan succesivt och på ett smittsäkert sätt återgå till på-

platsundervisning för unga födda 2002 och senare, där så är lämpligt. 

• Verksamheter som återöppnat. De verksamheter som återöppnade 25 januari 

uppmanas att fortsatt hålla fast vid det goda arbete som görs för att säkerställa 

en smittsäker verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd samt i förekommande fall pandemilagens bestämmelser. Vidare 

uppmanas verksamheterna fortsatt att följa utvecklingen noga och vid behov 

göra ytterligare anpassningar samt fortsatt aktivt kommunicera vad som gäller 

vid besök. 

• All idrottsverksamhet för unga födda 2002 eller senare – såväl utomhus som 

inomhus – är öppna under förutsättning att verksamheten kan bedrivas på ett 

smittsäkert sätt och i enlighet med pandemilagens begränsningar (gäller idrott) 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

• Kulturverksamhet för målgruppen 2002 och senare. Lokala bedömningar görs av 

möjligheten att på ett smittsäkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd återöppna verksamheter.

• Gym- och sim- och idrottshallar. Verksamheterna håller fortsatt stängt för 

allmänheten men öppnar upp för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). 

Föreningsidrott och andra aktiviteter för barn födda 2002 eller senare hålls 

fortsatt öppna.

• Utomhusanläggningar för föreningsverksamhet för unga födda 2002 eller senare 

hålls fortsatt öppna. Kvarvarande tider fördelas till föreningsverksamhet för 

vuxna. Vid utomhusisarna fördelas kvarvarande tider även till allmänhetens 

skridskoåkning. Skidspår hålls fortsatt öppna för allmänheten. 

• Museum och motsvarande. Stadens verksamheter håller fortsatt stängt. 

• Seniorträffar och andra former av träffverksamhet. Verksamheterna håller fortsätt 

stängt för inomhusaktiviteter. Lokala anpassningar kan göras vid behov. De 

verksamheter som varit öppna håller fortsatt öppet och med anpassningar enligt 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Stängda verksamheter 

uppmanas fortsatt att göra digitala anpassningar samt anpassningar med 

smittsäker utomhusverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd.

• Sportlovet. I enlighet med tidigare lämnade uppdrag fortsätter stadens 

verksamheter att planera för smittsäkra sportlovsaktiviteter för barn och unga 

(födda 2002 och senare) som arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd samt i förekommande fall pandemilagens 

bestämmelser. 



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

1. Aktivt arbeta för att begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap samt arbeta för uthållighet och en eskalerande situation

4. Verka för ökad tydlighet och trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap

5. Anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge

6. Verka för att underlätta vaccination för alla invånare

Detta genom

• Aktivt anpassa verksamheter efter rådande lagstiftning samt expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Säkerställa leveranser till prioriterade verksamheter av särskilt personlig skyddsutrustning.

• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro eller långvarig hög belastning.

• Fokus på att säkerställa, anpassa och utveckla arbetet med stadens verksamheter, särskilt vård- och 

omsorgsverksamheten.

• Fortsätta arbeta för att hantera eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver stängas, såsom 

skolor, förskolor eller andra verksamheter.

2021-02-10


