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Omvärld – Smittstatus 
• Under veckan har världshälsoorganisationen WHO lyft att antalet 

bekräftade fall ökar på global nivå och att pandemin är långt ifrån över. 
Totalt finns det cirka 10 875 000 bekräftade fall där bland annat 
utvecklingen i USA samt flera länder i Sydamerika oroat flera bedömare. 
Globalt har 522 000 personer avlidit. 

• Europa har under de senaste veckorna sett en en platåfas för 
smittspridningen. Totalt har ca. 177 000 personer avlidit till följd av 
smittan.  

• I Sverige är flera trender positiva, men sjukvården är fortsatt hårt 
ansträngd. Den utökade testningen har medfört en ökning av antalet 
bekräftade fall, men under torsdagen noterades en hastig minskning av 
antalet lindriga fall. Folkhälsomyndigheten utreder vad detta kan bero på. 
I dagsläget testas cirka 70 000 individer per vecka för pågående 
infektion. 

• Totalt har 5 411 personer avlidit i Sverige och ökningen av antalet avlidna 
per dag minskar stadigt (0702). Sverige har inte längre någon 
överdödlighet jämfört med ett normalår. 

• Även antalet patienter som behöver vård på landets 
intensivvårdsavdelningar (IVA) minskar stadigt. Under torsdagen var det 
138 patienter som behövde intensivvård. 

Nya bekräftade fall (0702) 

Nyinskrivningar på IVA (0702) 



Omvärld - Allmänt
• Den 1 juli beslutade EU:s medlemsländer att öppna unionens yttre gränser för resor från 15 länder. Vilka länder som 

tillåts kommer att revideras kontinuerligt utifrån bedömning av smittskyddsläge.  
• Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar medicinen Remdesivir för behandling av patienter som 

har fått syrgastillskott. Under veckan uppmärksammades att USA har köpt upp i princip hela det befintliga lagret av 
medicinen, för de kommande tre månaderna. Samtidigt har det läkemedelsbolag tillverkar medicinen tillåtit att två 
andra bolag får tillverka Remdevisir till självkostnadspris. 

• Socialstyrelsen och SKR för diskussioner om att möjliggöra så att de fältsjukhus som tidigare etablerats kan flyttas 
till andra regioner, som riskerar att få en högre belastning under sommarmånaderna. 

• Branschorganisationen Visita bedömer att Sveriges turismsektor varje dag går miste om intäkter på sammanlagt 316 
miljoner kronor. Detta då flera viktiga turistländer har infört restriktioner för resor till Sverige. 

• Platsdata från Telia visar att svenskars resande börjar närma sig samma nivåer som innan de första  
rekommendationerna för inrikesresor trädde i kraft. Samtidigt sker färre resor jämfört med sommaren 2019.

• Statistik från kreditupplysningsbolaget UC visar att andelen konkurser under juni var 10 procent lägre jämfört med 
samma månad 2019. Vårens stora ökning av antalet konkurser kan därmed ha saktats in. Undantag är hotell- och 
restaurangbranschen där konkurserna fortsätter att öka. 

• Statistik från Konjunkturinstitutet visar att samtliga näringslivssektorer upplever ett fortsatt brett omsättningstapp. 
Inom tillverkningsindustrin har dock minskningen har börjat att stanna av. 



Omvärld – Regering, Riksdag och myndigheter
• Arbetslösheten når 9 procent och antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms att fortsätta öka för att sedan nå 

över 600 000 inskrivna arbetslösa i början av 2021. Arbetsförmedlingens prognoser visar att cirka 100 000 unga (18–24 år) 
kommer att vara arbetslösa 2021. I dagsläget är cirka 13 procent av de som är inskrivna som arbetslösa 18–24 år, vilket 
motsvarar drygt 70 000 personer.

• Folkhälsomyndigheten (FOHM) presenterar flera nya råd och rekommendationer under veckan. Myndigheten föreskriver nu att 
restauranger ska hålla en meters avstånd mellan sällskap. FOHM har även tagit fram en vägledning för hur antikroppstester 
ska genomföras och tolkas.

• Regeringen tillsätter en kommission som ska utvärdera åtgärderna för att begränsa spridningen av covid-19 och krisens 
effekter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, den 30 november 2020 
och den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg för äldre.

• Regeringen beslutar att vissa lättnader för inresor till Sverige då EU-medborgare och deras familjemedlemmar samt personer 
med uppehållstillstånd i Sverige nu tillåts att resa in i Sverige från länder utanför EU. UD har även ändrat sina 
rekommendationer för vilka länder som svenskar kan besöka. 

• Totalförsvarets forskningsinstitut publicerar en rapport där 26 forskare analyserar Sveriges arbete under krisen. Forskarna 
lyfter bl.a. utmaningar med otydligt ansvarsfördelning, för generell kommunikation och bristfälliga beredskapslager. 

• Den tillfälliga lagen som gav regeringen utökade befogenheter att agera för att minska smittspridningen löpte ut den 30 juni.
Riksdagen godkände lagförslaget den 16 april och den har inte behövts användas under perioden. 

• Försvarets radioanstalt varnar för att främmande makter genomför cyberattacker mot forsknings- och medicinföretag i Sverige 
och flera andra länder. En orsak till ökningen kan vara att fler anställda nu arbetar hemifrån där cybersäkerheten inte är 
densamma som på arbetsplatsen. 



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• Totalt har regionen 20 759 bekräftade fall och 2 337 personer har avlidit. Det innebär att 39 ytterligare personer har 

rapporterats avlidna sedan Region Stockholms föregående rapport den 29 juni.
• Av länets totalt 313 Särskilt boende för äldre (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 240 som har eller har haft någon 

boende med positiv diagnos av covid-19. Av de 20 759 positivt provtagna är 2 464 personer provtagna på SÄBO.
• 3 juli presenterade Region Stockholm en rapport över hur covid-19 utvecklats i Stockholms län till och med mitten på juni 

2020, både geografiskt och sociodemografiskt. 
Sjukvård Region Stockholm
• Vården ställer om inför sommarbemanningen där antalet bemannade vårdplatser minskar vid Stockholm akutsjukhus. 

Hälso- och sjukvården fortsätter att fokusera på den akuta och nödvändiga vården. 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 26 juni presenterade Region Stockholm nya riktlinjer kring testning av medarbetare inom samhällsviktig verksamhet 
(grupp 3) i Stockholms län. Den nya rutinen innebär att ansvarig chef registrerar en begäran för provtagning förutsatt att 
medarbeten vill testa sig. Länk till Region Stockholms information och anmälan: 
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/provtagning/provtagning-medarbetare/

• Antal provtagningar för såväl pågående infektion som antikroppar ökar. Fram till och med vecka 26 har det genomförts 
134 854 tester av misstänkt smitta. Testning av antikroppar som genomförts under samma period är totalt 67 068 
stycken, men ytterligare 97 107 tester är bokade och kommer att genomföras den närmsta tiden.
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https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/provtagning/provtagning-medarbetare/


Stockholms stads lägesbild - Lägesmätningen 30 juni
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• Sedan den 24 mars genomför staden 
lägesmätningar där 20 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). 



Stockholms stads lägesbild – Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper
Statistik v. 27
• Bekräftade fall av covid-19 vid 13 (21) vård- och omsorgsboenden (8 färre sedan föregående vecka) och 4 (3) 

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

• Totalt är 46 (78) personer, cirka 1,0% på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 11 (14) personer, cirka 1,2 % 
på servicehus. Av de 46 vistas 22 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer 
från sjukhus.

• 22 (25) 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.

• 45 (56) personer (ca 0,3 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 13 (18) personer (ca 0,1%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 35 (44) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• 5 (4) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 15 (15) 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 (509 inom VoB och 36 i servicehus).



Stockholms stads lägesbild – Besök vid stadens 
verksamheter
• Folkhälsomyndigheten presenterade under veckan nya riktlinjer 

som innebär att personer med ett positivt antikroppstest kan 
umgås med individer som tillhör en riskgrupp. 

• Samtidigt gäller regeringens nationella besöksförbud på landets 
äldreboenden till den 31 augusti, även för personer med positivt 
antikroppstest.

• Staden möjliggör även fortsättningsvis för besök och sociala 
kontakter som följer rådande riktlinjer vad gäller en minskad 
smittspridning, exempelvis genom digitala kontakter och säkra 
besök på plats. 



Stockholms stads lägesbild 
Resurs och logistik 
• Båda de särskilda vårdplatserna i Spånga respektive Farsta har avvecklats och stängde den 30 juni. 

Åtgärderna sker efter tidigare beslut från både Region Stockholm och Stockholms stad. Stadens centrala 
materialfunktion behåller delar av inventarierna över sommaren och gör sedan en ny bedömning för hur 
de ska användas.

• Denna vecka har staden inte behövt begära tilldelning av skyddsmaterial från Länsstyrelsen. Det är första 
veckan sedan pandemins början som staden varit självförsörjande och kunnat tillgodose behovet av 
skyddsmaterial genom stadens egna inflöde av varor.

Region Stockholm återupptar aktiv smittspårning på Särskilt boende för äldre
• Arbetet blir nu mer riktat och inleds nu på Särskilt boende för äldre (SÄBO). Smittspårningen sker i 

samverkan mellan verksamhetsansvarig på boendet, SÄBO-läkarna och regionens smittspårningsteam. 
• Den pilot för screeningprovtagning av vårdtagare och personal som utförts av en mobil provtagningsenhet 

avslutas den 10 juli. Personer som uppvisar symtom ska även fortsättningsvis testas.
• Riktlinjer och rutiner för smittspårning finns här: 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/smittsparning-for-
covid-19-pa-sabo/

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/smittsparning-for-covid-19-pa-sabo/


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.
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