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Omvärld
Smittstatus
• Globalt drivs pandemin av utvecklingen i Nord- och Sydamerika, men 

även Indien och Sydafrika har ett stort antal fall. I Europa ser flera länder 
nu en ökning av antalet bekräftade fall efter en period av stabilisering. 

• Sverige ser en stabil trend för smittspridningen, men där förra veckans 
ökning av antalet lindriga fall fortsätter svagt uppåt. Detta bedöms bero på 
ett ökande antal bekräftade fall i åldersgruppen 20-39 år. 

• Antalet allvarliga fall är fortsatt lågt, vilket även avspeglas i att få patienter 
med covid-19 är inlagda på landets intensivvårdsavdelningar.  

• Även antal avlidna per dygn fortsätter att minska. Fram till den 14 augusti 
har 5 776 personer med bekräftad smitta avlidit i Sverige 
(+37 sedan föregående lägesbild). 

• Flera länder eller regioner inför olika former av rekommendationer eller 
krav på munskydd, däribland Finland och Norge samt huvudstäderna 
Paris och Bryssel. I Sverige diskuteras fortfarande effekterna av sådana 
bestämmelser där Folkhälsomyndighetens fortsatt avstår från att 
rekommendera munskydd utanför vården. Under veckan har dock flera 
svenska aktörer lämnat besked om krav eller rekommendationer för 
munskydd, däribland Karolinska Institutet som rekommenderar 
användande i de egna lokalerna och branschorganisationen Svensk 
kollektivtrafik som även de fortsatt avstår från en rekommendation. 

Antal bekräftade nya fall 
FOHM (20200813)

Andel bekräftade fall för åldrarna 0-39 år 
FOHM (20200813)

Antalet nyinlagda patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) 
FOHM (20200813)



Omvärld – forts.
Allmänt 
• Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik presenterar en icke-bindande vägledning för att minska trängsel i kollektivtrafiken

under hösten och uppmanar till dialog med huvudmän för skolor och universitet. 
• Stockholms handelskammare presenterar branschstatistik som visar att hotellbeläggningen i Sverige under juli månad var 41 

% och att beläggningsgraden i Stockholms län uppgick till 22 %. För andra kvartalet som helhet har främst de utländska 
gästnätterna minskat kraftigt, där det för Stockholms län har skett en minskning med 89 % under perioden. 

Regering, Riksdag och myndigheter
• Konjunkturinstitutet reviderar sin ekonomiska prognos för 2020 där BNP-minskningen förväntas vara 4,8 % för helåret, vilket är 

en förbättring med 0,6 % jämfört med tidigare bedömning. Enligt Arbetsförmedlingens senaste veckorapport är nu närmare en 
halv miljon personer inskrivna som arbetslösa, vilket innebär att arbetslösheten uppgår till 9,2 %. Myndigheten spår därmed en 
något ljusare prognos för helåret där arbetslösheten förväntas bli 9,3 % att jämföra med den tidigare prognosen på 9,4 %. 

• Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda personrån mot personer med funktionsnedsättning under det 
första halvåret är sex gånger så många som under samma period 2019. Detta samtidigt som antalet anmälda personrån mot 
personer som ej har funktionsnedsättning inte har ökat under samma period. 

• Regeringen beslutar att minst tre högskoleprov ska erbjudas per kalenderår under åren 2021-2023, att jämföra med dagens 
två. 

• Regeringen tillsätter en delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som bland annat ska stödja effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter. Beslutet aviserades innan pandemin
men kan få positiv effekt för den vårdskuld som väntas uppstå till följd av smittan. 

• Folkhälsomyndigheten beslutar om rekommendationer till personer som deltar eller anordnar körsång. 



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• 2 387 (+0 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad Covid-19 har avlidit i länet.
• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 10 som har någon boende med positiv 

diagnos av covid-19 (0813). 
• Totalt vårdas 46 (+2 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 13 (+ 5 

sedan föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid akutsjukhus. 
• Region Stockholm rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR- och antikroppstester. Från den 15 juni till den 

12 augusti rapporteras 121 607 genomförda tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under vecka 33 har det 
fram till den 13 augusti genomförts 3 552 tester, av dessa var 4 % positiva. 

Sjukvård Region Stockholm
• Regionen rapporterar att det finns ledig kapacitet vad gäller vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser. 

Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, men att detta varierar 
mellan olika verksamheter.

• Regionen lanserar självhjälpsprogrammet ”Hantera oro vid covid-19”. Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till 
invånare som vill genomföra en orosbehandling på egen hand. Utveckling och vetenskaplig utvärdering av 
programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet.

• Regionen beslutar att den extra organisation för sjuktransporter som inrättades i början av pandemin ska avslutas 
den 17 augusti. Sjuktransporter av dessa smittade patienter bedöms nu rymmas inom ordinarie sjuktransportavtal.

2020-08-17



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 11 aug

• 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). 
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Stockholm stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 
Statistik vecka 33

• Bekräftade fall av covid-19 vid 2 (4) vård- och omsorgsboenden och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 
87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 4 (10) personer, cirka 0,1 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. 
Av de 4 vistas 2 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer från sjukhus.

• 7 (10) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) utförare, 
varav 84 har svarat på frågorna.

• 10 (20) personer (ca 0,1 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (562 inom VoB och 41 i servicehus).

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

• 1 (2) 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. 

2020-08-17
(föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholm stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 



Stockholm stads lägesbild – Inriktning för arbetet vid 
Stockholms stads verksamheter under hösten 2020
• De allra flesta medarbetare i staden har ett arbete som måste utföras på plats i 

verksamheten. Dessa verksamheter kan och har på många sätt anpassat 
arbetsplatserna för att minska smittspridning. 

• För de verksamheter där arbetet kan utföras hemifrån är det bra att följa myndigheternas 
rekommendation om att arbeta hemifrån under hösten. Att arbeta hemifrån är inte en 
rättighet eller något vi beordrar medarbetare att göra. Det är heller inte något som ska 
godkännas på grund av oro, utan ska helt och håller avgöras utifrån om 
arbetsuppgifterna går att fullgöra hemifrån.

• Det är fullt möjligt, och i många fall också önskvärt, att arbeta på plats på kontoret även 
för dem som kan arbeta hemifrån. Gör gärna en bemanningsplan för enheterna för att 
möjliggöra att komma till arbetsplatsen. Huvudsaken är att det går att växla mellan att 
arbeta hemma och på arbetsplatsen, och att alla kanske inte behöver vara inne samtidigt 
annat än undantagsvis. Det är viktigt att det är möjligt att hålla avstånd till varandra.

• Vi undviker fysiska konferenser och möten med många personer från olika delar av 
staden. Möten inom enheterna går bra att ha, förutsatt att det är ett mindre antal 
deltagare och att lokalen ger möjlighet att hålla avstånd.

• Erfarenheten under våren har gett ökad insikt i hur viktigt det är med ett närvarande 
ledarskap; att skapa trygghet så att medarbetarna kan göra sitt bästa i en oförutsägbar 
vardag.

2020-08-17



Distansutbildning på gymnasieskolan
• Arbetet i de kommunala gymnasieskolorna i Stockholm ska organiseras så att 20% av eleverna varje 

dag undervisas på distans. Detta innebär att ca 3500 färre elever per dag kommer att belasta 
kollektivtrafiken. 

• För att underlätta för de nya eleverna kommer årskurs ett prioriteras när det gäller närvaro i skolans 
lokaler. 

• Beslutet gäller fram till nästa möte i Utbildningsnämnden den 27 augusti, då ett nytt beslut ska tas.

Logistik och resurser
• För Stockholms stad är materialförsörjningsfrågan hela tiden aktuell. Staden arbetar med olika 

scenarier för att ha kunskap om hur lång uthålligheten är om läget skulle förändras under hösten 2020. 
• Idag finns det en god överblick där staden har tillfredställande tillgång till skyddsmaterial i egna lager. 

Staden har en uthållighet av föreskriven skyddsutrustning på minst 3 månader och fungerande 
försörjning av material från de leverantörer som försett staden med material under hela våren.

2020-08-17

Stockholm stads lägesbild 



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.

2020-08-17
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