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Omvärld – Smittstatus 
• Globalt ökar antalet bekräftade fall och är nu uppe i cirka 12 270 000 

varav 555 000 personer har avlidit. Ökningen ska inte ses som ett tecken 
på en utökad testning utan är en faktisk ökande smittspridning i flera 
länder. 

• Antalet bekräftade fall ökar i USA, flera Sydamerikanska länder samt 
Indien med angränsande grannländer. Under veckan rapporteras även 
att flera länder nu upplever lokala utbrott och därefter har fattat beslut om 
regionala karantäner, bl.a. i Australien och Spanien. 

• I Europa fortsätter de senaste veckornas platåfas men kontinenten ser 
nu flera lokala utbrott samt en ökning på balkanhalvön. Totalt har ca. 
196 000 personer avlidit till följd av smittan. 

• I Sverige fortsätter de senaste veckornas positiva trender, men 
sjukvården är fortsatt ansträngd. Den utökade testningen medförde 
tidigare en ökning av antalet bekräftade fall vilket enligt 
Folkhälsomyndigheten var resultatet av att vissa regioner kom igång sent 
med testningen och att flera personer med lindriga symptom nu har testat 
sig. Denna trend har avtagit under den senaste veckan. 

• Totalt har 5 500 personer avlidit i Sverige och antalet avlidna per dag 
fortsätter att minska. Även antalet patienter som behöver vård på landets 
intensivvårdsavdelningar (IVA) minskar stadigt.

Nya bekräftade fall (0709) 

Nyinskrivningar på IVA (0709) 



Omvärld - Allmänt
• Sverige garanteras en andel av de 100 miljoner vaccindoser som kommer att fördelas mellan flera EU-länder när vaccinet 

väl är utvecklat. Fördelningen är ett resultat av ett gemensamt avtal mellan EU och Astra Zeneca. 
• EU-kommission presenterar en ekonomisk prognos som spår en negativ utveckling för flera av medlemsländernas 

ekonomier. EU:s ekonomi som helhet förväntas minska med 8,3 procent i år och väntas vara påverka euroländerna i något 
större grad. Nedgången skulle i så fall vara 1 % större jämfört med den senaste prognosen som kom i maj. För Sveriges del 
prognostiseras dock en något mindre nedgång på 5,3 %.

• Flera medier har under veckan rapporterar om att det råder oklarhet för turistresor till andra länder samt hur de nordiska 
grannländerna bedömer risken med resor till Sverige. Exempelvis öppnade Danmark upp för resor till och från flera nya 
regioner i Sverige under torsdagen. Norge öppnar för resor till och från delar av Sverige. Karantänskravet för personer som 
varit i Skåne, Blekinge och Kronoberg slopas från 15 juli, meddelar norska Folkhälsoinstitutet. 

• Europeiska nätverket för barnombudsmän och Unicef anser att Sveriges val att inte stänga ner landets grundskolor har haft 
en positiv effekt på barns hälsa jämfört med andra europeiska länder. I de länder där skolorna har stängt ner 
uppmärksammas problem som isolering, oro, större risk för våld i hemmet samt ökad mobbning över nätet.

• Antalet cancerdiagnoser minskar kraftigt under krisen vilket oroar flera bedömare. Media uppmärksammar att det under 
perioden mars till maj inte genomfördes tester i såväl Region Stockholm som Västra Götalandsregionen, men att regionerna 
nu testar i mindre skala. 

• Stockholms Handelskammare presenterar en sammanställning över hur krisen har slagit mot olika branscher under perioden 
1 mars – 26 juni. Värst drabbad är hotell- och restaurangbranschen där 11 procent av de anställda har  varslats om 
uppsägning, 35 procent har korttidspermitterats och konkurserna inom branschen har ökat med 144 % jämfört med samma 
period 2019. 



Omvärld - Regering, Riksdag och myndigheter

• Under veckan har flera åtgärder presenterats för att hantera ev. utbrott under hösten. Regeringen gav 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
samt länsstyrelserna i uppdrag att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19. Uppdraget ska vara klart 
och redovisat för regeringen senast den 1 september. MSB har även gjort en hemställan till regeringen om att en 
myndighet bör få det sammanhållna ansvaret för att tillgodose behovet av skyddsutrustning för andra 
samhällsviktiga verksamheter än vård och omsorg.

• Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) presenterar resultatet en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och 
behandling på landets samtliga 1700 särskilda boenden för äldre (SÄBO). Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå 
vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 SÄBO. 40 kommuner identifieras som särskilt drabbade, vilket 
innebär att dessa kommuner står för 70 procent av antalet avlidna vid landets äldreboenden. IVO:s iakttagelser av 
regionernas prioriteringar är att ett fåtal regioner inledningsvis genomförde generella bedömningar om att äldre inte 
skulle vårdas på sjukhus, trots behov av sjukhusvård, för att istället få vård på boendet. 

• Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att tillsammans med 
Socialstyrelsen utvärdera det vetenskapliga stödet för diagnostisering och vård av patienter med långvariga 
symptom. En första rapport kommer i augusti. 

• Samtliga nordiska jämställdhetsministrar gör ett gemensamt uttalande om hur pandemin har slagit olika mot kvinnor 
och män, men att de nordiska länderna måste arbeta för att krisen inte ska förstärka en ojämställdhet. 



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• Totalt har regionen 21 705 bekräftade fall och 2 353 personer har avlidit (9 juli). 
• Av länets totalt 313 Särskilt boende för äldre (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 35 som just nu har någon boende 

med positiv diagnos av covid-19. Av de 21 705 positivt provtagna är 2 468 personer provtagna på SÄBO.
• Antalet provtagningar ökar i regionen. Mellan den 1 juni till den 8 juli har det genomförts 53 758 tester av misstänkt 

smitta. Av dessa var 10,6 procent positiva. Under samma tid har det genomförts 111 581 antikroppstester av vilka 17,4 
procent var positiva. Dessutom finns det just nu 92 137 uppbokade tider för antikroppstester.

• Regionen bedömer att covid-19 kommer vara den enskilt vanligaste dödsorsaken i länet under 2020.
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.

• Inom psykiatrin var det färre som lades in i heldygnsvård och gick till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i början 
av pandemin, något som kunde vara ett tecken på att personer som var i behov av vård inte sökte den hjälp de behövde. 
Nu rapporterar regionen att patientnivåerna inom psykiatrin är som vanligt. 
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Stockholms stads lägesbild - Lägesmätningen 7 juli
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Kommunikation
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Ledning och styrning
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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

• 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). 



Stockholms stads lägesbild – Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper
Statistik v. 28

• Bekräftade fall av covid-19 vid 8 (13) vård- och omsorgsboenden (5 färre sedan föregående vecka) och 3 (4) 
servicehus (1 färre sedan föregående vecka) i Stockholms stad. Det finns totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 12 
servicehus i staden.

• Totalt är 34 (46) personer, cirka 0,7% på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 4 (11) personer på servicehus. 
Av de 34 vistas 18 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer från sjukhus.

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

• 44 (45) personer (ca 0,3 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

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

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

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

• 17 (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. 



Stockholms stads lägesbild – Resurs och logistik

• Staden centrala materialfunktion distribuerar endast 
skyddsmaterial som är CE-märkt eller godkänd via 
Arbetsmiljöverkets snabbspår. 

• Uppstår brist kan staden tillfälligt återgå till att 
distribuera skyddsmaterial som inte är CE-märkt.
Även skyddsmaterial utan CE-märkning är 
kvalitetskontrollerad. Hur de kontrolleras beror på 
vilken typ av produkt det gäller.

• För tillfället är materialtillgången fortsatt god och 
samtliga svarande i stadens lägesmätning uppger 
att materialtillgången täcker verksamheternas 
behov. 



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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