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Omvärld

Smittstatus

• Pandemins omfattning fortsätter att öka globalt och särskilt i länder som 

Indien, Brasilien, USA och Sydafrika. Över 600 000 har avlidit globalt och 

50 miljoner smittade varav närmare 14 miljoner bekräftade fall. EU ligger 

fortsatt på en platå men flera lokala utbrott har rapporterats från bland 

annat Spanien och Balkan.

• I Sverige är det en fortsatt nedåtgående trend av antalet allvarliga fall vilket 

avspeglas i få fall av patienter med covid-19. 

• Det är fortsatt minskande antal fall på IVA i Sverige vilket också gäller för 

storstadsregionerna. 

• Per 16 juli har 5 676 (+83 jfr 17/7) personer avlidit i Sverige. Också antalet 

avlidna per dygn minskar. 

• Sverige har dock fortfarande en allmän smittspridning i samhället. 

Situationen är fortsatt allvarlig och långt ifrån över och samtliga 

rekommendationer angående distansering, hygien och folksamlingar 

kvarstår.



Omvärld – forts.

Allmänt

• WHO har lanserat COVID-19 Law Lab, vilket samlar och delar lagstiftning och andra relaterade document 

för COVID-19 från 190 länder för att hjälpa länder fastställa och implementera stark lagstiftning för

hanteringen av pandemin.

• WHO rapporterar att arbetet med ett färdigt vaccin sannolikt inte är klart före årskiftet. Schweiz ser inte 

längre Sverige som ett högriskland för smitta. Det innebär att karantänkravet på personer som reser från 

Sverige slopas.

• Antalet arbetslösa i Sverige uppgår nu till 557 000 enligt ny statistik från SCB. Det är en en ökning med 

150 000 personer jämfört med samma period förra året. Det motsvarar 9,8 procent. 

Ungdomsarbetslösheten ökar under coronapandemin och enligt de senaste siffrorna uppgår antalet 

ungdomar arbetslösa i åldern 15-24 år 238 000 personer, en ökning med 58 000 personer jämfört med 

samma period förra året. Ungdomsarbetslösheten ligger nu på 32,3 procent vilket är en ökning med 8,7 

procentenheter.

• Danska Statens Serum Institut öppnar nu för resor till och från ytterligare län i Sverige: Jämtland, 

Sörmland, Uppsala, Örebro och Östergötland, rapporterar DR. Detta utöver de redan tillåtna länen 

Blekinge, Kronoberg, Halland, Västerbotten, Kalmar, Värmland och Skåne. Myndigheten avråder 

fortfarande från resor till övriga län, då man anser att smittspridningen där fortfarande är för stor.



Omvärld- forts.
Regering, Riksdag och myndigheter

• Folkhälsomyndigheten arbetar nu med planen för hur vaccination i Sverige ska gå till. Först kommer äldre, sjuka och 

vårdpersonal att prioriteras.

• Statsministern meddelar 21/7 att EU har enats om ett coronastödpaket/återhämtningspaket.

• Regeringen har fattat beslut om möjligheten till distansundervisning till gymnasieskolor under hösten

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-

vissa_sfs-2020-115

• Universitets- och högskolerådet (UHR) får nu i uppdrag att analysera och sammanställa förutsättningar att genomföra 

höstens högskoleprov. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/uhr-ska-se-over-forutsattningarna-for-hostens-hogskoleprov/

• Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för hälso- och sjukvårdsregionernas smittspårningsarbete.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/

• Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-

efter-infektion-med-covid-19/

• Folkhälsomyndigheten presenterade den 20 juli tre scenarier för fortsatt smittspridning av covid-19 det kommande året, 

fram till 1 september 2021. Utifrån dessa har ett antal myndigheter inklusive länsstyrelserna fått i uppdrag att planera sin 

beredskap för.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/scenarier-for-smittspridning-av-covid-19/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/uhr-ska-se-over-forutsattningarna-for-hostens-hogskoleprov/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-bedomning-av-immunitet-efter-infektion-med-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/scenarier-for-smittspridning-av-covid-19/


Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm

• Region Stockholm rapporterar gott om ledig kapacitet för PCR och antikroppstester.

• 2 380 (+8 sedan 16 juli) personer med bekräftad Covid-19 har avlidit i länet.

• Totalt vårdas 88 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 17 patienter i intensivvård vid akutsjukhus

och 71 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. 

• Hittills har 5 837 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård i regionen.

Sjukvård Region Stockholm

• Från v25 till 23/7 har det rapporterats 87 737 genomförda tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Av dessa 

var 9,1 procent positiva.  Under vecka 29 är andelen smittade till 5,4 procent av de som testats.

• Samma period har 233 126 antikroppstester genomförts varav 16,9 procent var positiva. Dessutom är det nu 55 753 

som bokat tid för provtagning och det finns 114 831 lediga tider att boka.

2020-07-27



Lägesmätning 21 juli

• 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. 

• Förvaltningarna uppvisar denna vecka generellt 

ett grönt läge inom såväl bemanning som 

material mm.  
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Smitta i äldre- och LSS-verksamheter

• Bekräftade fall av covid-19 vid 8 (8) vård- och omsorgsboenden och 1 (2) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 19 (20) personer, cirka 0,4% på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 1 (2) personer på 

servicehus. Av de 19 vistas 10 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer 

från sjukhus.

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

utförare, varav 84 har svarat på frågorna.

• 20 (27) personer (ca 0,15 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (548 inom VoB och 44 i servicehus).

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

• 0 (13) 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)



Utveckling april-juli

Konstaterat smittade i vård- och omsorgsboende och servicehus
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Förberedelser till hösten
• Ett planeringsuppdrag för beredskap till hösten gjordes i början på sommaren, där samtliga förvaltningar och bolag 

deltagit. Uppdraget innefattade planering och beaktande av risker med potentiella effekter från pandemin utifrån smitta, 

indirekt verksamhetspåverkan, externa risker och egna identifierade risker. Två exempel är:

– Fortsatt hög sjukfrånvaro med behov av att säkra personal och kompetens i samhällsviktig verksamhet 

– Planering för verksamheter att möta ökade behov inom t.ex. socialtjänsten.

• Då regeringen har fattat beslut om att gymnasieskolor under hösten kan genomföra studier på distans har 

utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med att förbereda ett tjänsteutlåtande som efter beslut i utbildningsnämnden i 

augusti kommer att möjliggöra för rektorer att tillämpa lagen. Förvaltningen kommer inom kort att påbörja dialog med 

rektorerna inom gymnasieskolan för att på bästa sätt säkerställa höstens verksamhet samtidigt som vi följer 

Folkhälsomyndighetens råd och för att minska smittspridningen undviker att bidra till trängsel i kollektivtrafiken. 

• Fortsatt analysarbete pågår kring ekonomiska konsekvenser för staden med anledning av pandemin

• Planering pågår för höstens kommunikationsarbete för att fortsätta följa myndigheternas riktlinjer och bidra till att 

begränsa smittspridningen.

• Folkhälsomyndigeten släppte tre scenarion den 20 juni där staden analyserar befintlig beredskapsplanering utifrån det 

underlaget för eventuella justeringar eller anpassningar.

• Kommunfullmäktige har beslutat om en utvärdering för att analysera och hitta styrkor och svagheter i stadens arbete med 

covid-19.

(föregående veckas uppgift i parentes)



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.

2020-07-27


