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Omvärld
Smittstatus
• Globalt finns det 24,5 miljoner bekräftade fall och pandemin drivs främst av 

utvecklingen i Sydamerika men även Indien, Pakistan och Bangladesh ser ett 
ökande antal fall. 

• I Europa fortsätter ökningen av antalet bekräftade fall efter sommarens period av 
stabilisering. 

• I veckan rapporterar flera länder om att patienter har blivit smittade av covid-19 en 
andra gång. Den medicinska bakgrunden för dessa patienter och andra 
bakgrundsvariabler analyseras fortfarande. 

• Sverige ser en stabil trend för smittspridningen där den tidigare ökning av antalet 
lindriga fall nu har avtagit och istället ses en något minskande utvecklingen. 
Folkhälsomyndigheten informerade under veckan att 3 700 personer som använt 
ett CE-märkt självtest har fått ett felaktigt positivt svar, men att detta inte ska ha 
påverkat den statistiska trenden för landet. 

• Antalet patienter som behöver vård på landets sjukvårdsavdelningar, inklusive 
intensivvårdsavdelningar, fortsätter att minska. Totalt har 5 820 personer avlidit till 
följd av smittan (+15 sedan föregående lägesbild).

• Folkhälsomyndigheten aviserar att de nu påbörjar en fjärde undersökning kring 
förekomsten av covid-19 i Sverige. Deltagarna kommer att väljas ut slumpvis och  
resultatet av studien väntas i början av oktober. Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM 20200827

Antalet nya bekräftade fall. Allvarliga är 
fall där personen behöver vård. 

FOHM 20200827



Omvärld – forts.
Allmänt 
• Marknadsundersökningsföretaget The Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) är ett index som sedan 2010 mäter 50 länders 

nationsvarumärken. Resultatet från en delrapport visar att 17 % av de svarande är negativt inställda till Sveriges hantering av 
pandemin. NBI publiceras i sin helhet i slutet av året och kommer då kommenteras av Svenska institutet. 

Regering, Riksdag och myndigheter
• Statistik från Statistiska centralbyrån visar att Sveriges BNP sjönk med 8,3 % under det andra kvartalet 2020. Det är det största 

fallet för ett enskilt kvartal sedan tidsserien startade 1980. 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterar en undersökning som visar att 60 % av de svarande är villiga att 

vaccinera sig vid ett fungerande vaccin. 20 % svarar att de troligtvis inte kommer att vaccinera sig och 4 % av de svarande uppger 
att de inte kommer att vaccinera sig. 

• Flera myndigheter yttrar sig över regeringens förslag om förändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Bland annat föreslår FOHM att den nuvarande begränsningen kan höjas från 50 till 
500 platsanvisade besökare, om de kan hålla 1 meters avstånd mellan varandra och följa övriga restriktioner. 

• Regeringen presenterar en uppdaterad ekonomisk prognos för Sverige som till stora delar pekar på en långsam återhämtning för 
svensk ekonomi. Den offentliga sektorns skuldsättning bedöms i år öka till 42,9 procent av BNP. Regeringspartierna aviserar även 
ett återstartspaket på 100 miljarder inför de kommande budgetförhandlingarna.

• Regeringen ger Universitets- och högskolerådet möjlighet att besluta att högskoleprovet kan genomföras för ett begränsat antal 
provdeltagare. Deltagarna ska sedan tidigare inte inneha ett giltigt provresultat. 

• Regeringen förlänger det nationella besöksförbudet vid landets äldreboenden till den 30 september. Vidare ger regeringen i 
uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att utvärdera effekterna av förbudet. Myndigheternas bedömning ska vara
klara den 15 september och ligga till grund för ytterligare åtgärder. 



Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• 2 392 (samma antal sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. 
• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 4 som har någon boende med positiv 

diagnos av covid-19 (0827). 
• Totalt vårdas 44 (+1 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 7 (-4 

sedan föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid akutsjukhusen. 
• Regionen rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR- och antikroppstester. Från den 15 juni till den 25 

augusti har regionen genomförs 145 257 tester av misstänkt smitta. Under första halvan av vecka 35 redovisades 
2 423 tester varav 1,7 procent var positiva(0827).

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.
• Under pandemin aktiverades krislägesavtalet, det avtal som reglerar de anställdas arbetsvillkor och ersättningar vid 

en krissituation. Med anledning av en stabilare utveckling inom vården föreslås nu regionstyrelsen begära att 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutar att avaktivera krislägesavtalet. 

• Flera screeningprogram återupptas, bland annat gällande bröstcancer för målgruppen kvinnor 70 år och äldre.

2020-08-31



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 25 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 35
• Bekräftade fall av covid-19 vid 1 (1) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 87 

vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.
• Totalt är 4 (3) personer, cirka 0,09 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. 

Av de 4 vistas 3 personer på särskilda kortidsenheter för covid-19. 
• 6 (5) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, 

varav 83 har svarat på frågorna.
• 7 (7) personer (ca 0,05 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 8 (12) personer (ca 0,06 %) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 3 (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 (564 inom VoB och 37 i servicehus).
• 1 (0) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 2 (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. 

2020-08-31

(föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 



Distansutbildning på gymnasieskolan
• Utbildningsnämnden beslutade i maj om tillägg i nämndens 

delegationsordningen vilket gjorde det möjlighet för en 
huvudman att fatta vissa beslut om fjärr- och distansundervisning 
även när en skolenhet är öppen. 

• Under torsdagen beslutade nämnden om ett tillägg som gör det 
möjligt för en huvudman för en gymnasieskola att fatta beslut om 
att kombinera närundervisning med fjärr- och 
distansundervisning i syfte att undvika trängsel i kollektivtrafiken. 

Logistik och resurser
• För Stockholms stad är materialförsörjningsfrågan hela tiden 

aktuell. Staden samarbetar bl.a. med Länsstyrelsen om en 
långsiktig plan för regional hantering av beredskapslager av 
skyddsmateriel.

2020-08-31

Stockholms 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

5. 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.

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

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

2020-08-31
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