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Omvärld
Smittstatus
• Globalt kan pandemin ha nått en platåfas, men drivs även fortsatt av 

utvecklingen i Nord- och Sydamerika. Ett stort antal lindriga fall registreras nu i 
Sydöstra Asien som kan ha mött en andra våg. I Europa fortsätter ökning av 
antalet bekräftade fall efter sommarens period av stabilisering. 

• I Sverige når smittspridningen nu en platå på en högre nivå jämfört med 
utvecklingen för ett par veckor sedan. Detta bedöms bero på ett ökande antal 
bekräftade fall i åldersgruppen 20-39 år. 

• Nationellt är antalet allvarliga fall fortsatt lågt, vilket även avspeglas i att få 
patienter med covid-19 är inlagda på landets intensivvårdsavdelningar. Dock 
finns det fortsatt stora regionala skillnader vad gäller såväl smittspridning som 
vårdbehov. 

• Även antal avlidna per dygn fortsätter att minska. Fram till den 21 augusti har 
5 805 personer med bekräftad smitta avlidit i Sverige (+29 sedan föregående 
lägesbild). 

Allmänt
• Branschorganisationen Visita presenterar statistik som visar att 

restaurangbranschen har tappat 50 % av sina intäkter och att det för 
Stockholmsregionen var ett intäktsbortfall på 60 %. 

• EU-kommissionen godkänner den svenska och danska statens stöd till SAS 
på 11 miljarder kr.

Antal bekräftade nya fall 
FOHM (20200820)

Antalet nyinlagda patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) 
FOHM (20200820)



Omvärld – forts.
Regering, Riksdag och myndigheter
• Regeringen beslutar att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från 

läkemedelsföretaget AstraZeneca. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning och kommer då 
innebära att Sverige får ta del av 6 miljoner doser. Hur vaccinet ska distribueras kommer framgå av 
Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan som ska presenteras senast den 31 augusti. 

• Regeringen informerar att nuvarande begräsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även 
fortsättningsvis kommer vara 50 personer. För att skapa en mer enhetlig hantering av begränsningar för sammankomster 
kommer regeringen inom kort presentera två lagförslag - dels ett förslag som tydliggör hanteringen för 
restaurangverksamhet, dels ett förslag som ska möjliggöra något större arrangemang med sittande publik. Vid 
godkännande kommer den nya lagstiftningen att gälla från den 1 oktober 2020. 

• Regeringen föreslår även att kultur- och idrottssektorn under 2021 ska kunna ta del av ett stöd på 2,5 miljarder kronor som 
föreslås fördelas genom 1,5 miljarder till kultursektorn och 1 miljard till idrottssektorn. Stödet kommer vara del av höstens
budgetförhandlingar. 

• Folkhälsomyndigheten aviserar att de inom ett par veckor kommer återkomma med en bedömning kring munskydd utanför 
vård- och omsorgsverksamheter. Bedömningen ska ske i samråd med regionernas smittskyddsenheter. 

• Socialstyrelsens presenterar en statistisk rapport över äldre med covid-19 som vårdats på sjukhus. Statistiken visar att det 
finns stora skillnader, bland annat att andelen sjukhusvårdade var högre i de yngre åldersgrupperna än i de äldre.

• Senaste rapporten från Arbetsförmedlingen visar en arbetslöshet på 9,2 %. I åldersgruppen 18-24 år uppgår 
arbetslösheten till 13,4 %.

• Konjunkturinstitutets senaste mätning visar att fem av tio industriföretag uppger att de har tappat upp till hälften av sin 
omsättning, vilket kan jämföras med sju av tio i mätningen för två veckor sedan.



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• 2 392 (+5 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad Covid-19 har 

avlidit i länet. Regionen ser en svag ökning vad gäller nya bekräftade lindriga 
fall, men även antal patienter på regionens intensivvårdsavdelningar har ökat 
något under veckan. 

• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 
7 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19 (0820). 

• Totalt vårdas 43 (-3 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i 
olika former av sjukhusvård varav 11 (-2 sedan föregående lägesbild) 
patienter i intensivvård vid akutsjukhus. 

• Regionen rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR- och 
antikroppstester. Från den 15 juni till den 19 augusti rapporteras 132 464 
genomförda tester av misstänkt smitta. Under vecka 34 har det hittills 
genomförts 3 603 tester varav 2,4 % var positiva (0820).

Sjukvård Region Stockholm
• Regionen rapporterar om fortsatt kapacitet vad gäller vårdplatser, 

intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras 
ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården.
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Antal bekräftade fall 
FOHM (20200820)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 18 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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Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 
Statistik vecka 34
• Bekräftade fall av covid-19 vid 1 (2) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 

87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.
• Totalt är 3 (4) personer, cirka 0,07 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. 

Av de 3 vistas 2 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. 
• 5 (7) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, 

varav 84 har svarat på frågorna.
• 7 (10) personer (ca 0,05 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 12 (10) personer (ca 0,09 %) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 6 (6) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (577 inom VoB och 36 i servicehus).
• 0 (0) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 1 (1) 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)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 



Stockholms stads lägesbild
Kommunikation 
• Sommarens kommunikationskampanj fortsätter augusti ut samtidigt som 

staden planerar för höstens kommunikationsarbete. Arbetet sker i nära 
samarbete med Region Stockholm där ”Håll i och håll ut” fortsatt är 
kampanjens huvudbudskap. Arbetet kommer även fortsättningsvis ske 
utifrån särskilda målgruppsanpassningar.

• Med anledning av stadens beredskap för eventuella lokala utbrott 
kommer staden genomföra en särskild kommunikationsplanering. 

• Under veckan kommunicerade staden internt om inriktningen för arbetet 
under hösten vid de verksamheter där arbetet kan ske hemifrån. 
Informationen gavs bl.a. genom ett nyhetsbrev till medarbetare och 
chefer där stadens personaldirektör berättar om inriktningen. 

Resurs och logistik 

• Tillgången till skyddsmaterial är god i staden och under sommaren har 
stora leveranser löpande kommit in till stadens verksamheter.

• Staden har arbetat med olika scenarios för framtida förbrukning av 
skyddsmaterial och kan konstatera att staden har minst tre månaders 
uthållighet, även vid en hög förbrukning.

2020-08-24



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

5. NYTT Anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge

Detta genom

• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet. 

• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.

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

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

• NY FORMULERING Fokus på att säkerställa, anpassa och utveckla arbetet med stadens verksamheter, 
särskilt vård- och omsorgsverksamheten.

• NY FORMULERING Bibehålla beredskap för eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter 
behöver stängas, såsom skolor, förskolor eller andra verksamheter.
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