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Omvärld
Smittstatus

• Hälften av alla dödsfall sker nu i Latinamerika. Totalt har över 230 000 

personer avlidit i Nord- och Sydamerika och cirka 195 000 i Europa.

• I takt med att Europa öppnar gränser och samhällen tar spridningen av 

coronaviruset fart igen konstaterar WHO. Förra veckan noterade Europa 

en ökning i antalet fall under en vecka, för första gången på månader, 

säger Hans Kluge, Europachef på WHO.

• WHO varnar för situationen ibland annat Sverige då de ser att 

smittspridningen ökar. Bedömningen tillbakavisas av 

Folkhälsomyndigheten som säger att ökat antal fall handlar om fler 

testade. Tittar man däremot på antalet allvarliga fall in i vården samt 

antal avlidna ser vi en nedåtgående trend i Sverige. 

Ekonomi

• Svensk turism har tappat 85 miljarder, bara under första halvåret i år. Det 

är en minskning av omsättningen med 51 procent jämfört med samma 

period förra året, visar nya siffror från branschorganisationen Visita.

• En halv miljon svenskar har blivit permitterade under coronakrisen och 

nästan lika många är arbetslösa. Annika Winsth, chefsekonom på 

Nordea räknar med att 15 procent av de som permitterats blir av med 

jobben.

Nya fall på IVA per dag



Omvärld – forts.

Regering, Riksdag och myndigheter

• Den 25 juni beslutade regeringen att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 7 juli 2020.

• Regeringen meddelar att 82 miljoner kronor skall utbetalas till kommuner, regioner och länsstyrelsen i Stockholm för tillsyn 

av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i 

kraft den 1 juli 2020. 

• Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att undersöka behovet av föreskrifter för socialtjänstens 

verksamheter som är riktade till äldre personer och till personer med funktionsnedsättning.

• Regeringen har beslutat att införa en ny tillfällig regel som gör det möjligt för företagare att uppbära 

arbetslöshetsersättning samtidigt som de genomför vissa begränsade åtgärder inom sitt företag för att möjliggöra 

snabbare uppstart när krisen vänder. Det kommer vara tillåtet att uppdatera webbplats eller sociala medier, och att 

upprätthålla begränsad kontakt med kunder och leverantörer, under förutsättning att dessa åtgärder syftar till att senare 

kunna återuppta verksamheten.

• Regeringen har meddelat sitt beslut till Socialutskottet om att säga nej till att låta kommuner neka sommargäster 

hemtjänst.

• 25 juni skärpte Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vad gäller skydd inom äldrevården. Tidigare rekommendation 

var munskydd i kombination med visir vid nära vårdkontakt efter riskbedömning. Nu gäller att visir och munskydd 

rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.



Omvärld – forts.

Allmänt

• I fredags röstade Europaparlamentet igenom en resolution som uppmanar till att återställa den fria 

rörligheten genom att lyfta de interna gränsrestriktionerna inom Schengenområdet. Ledamöterna belyste 

vikten av att upprätthålla principen om icke-diskriminering vid återöppnandet av gränserna. 

• EU-kommissionen har presenterat en EU-strategi för att påskynda utveckling, tillverkning och spridning av 

vaccin mot covid-19. Sveriges vaccinsamordnare menar att avtal med flera företag kan vara på plats 

redan under sommaren för EU:s gemensamma vaccinupphandling.

• Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar att ebolamedicinen Remdesivir godkänns vid 

behandling covidsjuka – om de lider av lunginflammation som kräver extra syrgastillskott. Det är EU-

kommissionen som fattar det formella beslutet om att godkänna medicinen för marknadsföring och 

försäljning. Ett sådant beslut väntas under de kommande dagarna.



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm

• 41 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 289 patienter med covid-19 

på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus, totalt vårdas 330 patienter.

• Hittills har 5 365 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till 

sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre 

(SÄBO). Det är 155 fler rapporterat utskrivna sedan den 22 juni.

• 25 juni har totalt 2 297 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det innebär att 25 ytterligare personer har 

rapporterats avlidna sedan den 22 juni.

• Av 2 297 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 981 personer som är provtagna på 

ett SÄBO, det betyder att ytterligare 9 personer provtagna på SÄBO har rapporterats avlidna. 

Sjukvård Region Stockholm

• Just nu finns det fortfarande ett fåtal lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom 

akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är 

minskande men på en fortsatt hög nivå.

• Den 23 juni publicerades en ny hemsida om vård i värmebölja: https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/juni/ny-

sida-om-varmebolja/
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https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/juni/ny-sida-om-varmebolja/


Stockholms stads lägesbild - Lägesmätningen 23 juni
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Stockholms stads lägesbild - Skyddsutrustning

• 25 juni skärpte Folkhälsomyndigheten rekommendationerna gällande användning 

av skyddsutrustning inom äldrevården. 

• Nu gällande rekommendation är att visir och munskydd rekommenderas vid 

all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

• Stadens centrala Materialfunktion bedömer att man kommer kunna tillgodose 

behovet av både munskydd och visir då tillgången är god och riktlinjerna endast rör 

vård och omsorg av misstänkt och bekräftad smitta.



Stockholms stads lägesbild – Äldre- och funktionshinderomsorg

• Bekräftade fall av covid-19 vid 21 (25) vård- och omsorgsboenden (4 färre sedan föregående vecka) och 3 (3) 

servicehus (1 färre sedan föregående vecka) i Stockholms stad. Det finns totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 12 

servicehus i staden.

• Totalt är 78 (92) personer, cirka 1,7% på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 14 (7) personer, cirka 1,5 

% på servicehus. Av de 78 vistas 25 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa 

personer från sjukhus.

• 25 (25) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 87 (13 i egen regi, 74 privata) 

utförare, varav 86 har svarat på frågorna.

• 56 (57) personer (ca 0,4 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

• 18 (37) personer (ca 0,1%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

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

• 15 (22) 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 1 216 

personer med behov inom hälso- och sjukvårdande åtgärder. 

• Tillgången till lediga platser för äldre är idag god (503 inom VoB och 31 i servicehus).



Stockholms stads lägesbild - Folksamlingar

• Staden har på flertalet ställen tagit emot rapporter om att det är mycket folk 

exempelvis på vissa strandbad eller i parker. 

• Informationsinsatser görs för att hjälpa stockholmare och besökare att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är svårbedömt huruvida riktlinjerna följs eller 

inte men det finns exempel på kombinationen mycket folk och gott avstånd.

• Staden har, i alla stadsdelar, många mindre lokala aktiviteter som är 

coronaanpassade för att se till så att det finns saker att göra. Mer information om 

dessa finns på https://sommar2020.stockholm/

• Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag att följa efterlevnaden av 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

https://sommar2020.stockholm/


Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad

1. Begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation

4. Verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap

Detta genom

• Fortsatt aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Säkerställa nödvändiga leveranser till prioriterade verksamheter, särskilt personlig skyddsutrustning.

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

• Fortsatt fokus på att säkerställa arbetet och utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten.

• Bibehålla beredskap för en eventuell händelseutveckling där hela eller delar av skolor och förskolor 

behöver stängas.

2020-06-29


