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Omvärld
Smittstatus
• Pandemins omfattning fortsätter att 

öka globalt och främst i Nord- och 
Sydamerika, men även Indien och 
Mellanöstern. Över 660 000 har 
avlidit globalt och cirka 17 miljoner 
bekräftade fall. WHO rapporterar en 
fördubbling av antalet fall på cirka 6 
veckor.

• För EU har smittspridningen gått ner 
senaste tiden och ligger nu fortsatt på 
en platå, men flera länder börjar 
rapportera fler fall senaste veckan.
Fotnot: v31 är ej komplett och blir sannolikt högre än v30



Omvärld

Smittstatus
• I Sverige är det en fortsatt nedåtgående trend av antalet allvarliga 

fall vilket avspeglas i få fall av patienter med covid-19. 
• Det är fortsatt minskande antal fall på IVA i Sverige och ligger på 

några enstaka fall per dag.  
• Per 30 juli har 5 739 (+63 jfr 24/7) personer avlidit i Sverige. Också 

antalet avlidna per dygn minskar. 
• Sverige har fortfarande en allmän smittspridning i samhället. Viktigt 

att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd.



Omvärld – forts.
Allmänt
• WHOs landscape of COVID-19 candidate vaccines listar 25 vaccin i kliniska tester och 139 i pre-kliniska 

utvärderingar.
• Europeiska centralbanken (ECB) har förlängt sin rekommendation till banker i eurozonen att inte betala ut 

någon utdelning under 2020.

• I Sverige har det skett en minskning av konkurser i juni, jämfört med föregående månad och samma 
månad föregående år. Dock en ökning av antalet anställda som omfattats av konkurserna.

• Enligt preliminär statistik från SCB avled 211 personer (alla orsaker) under vecka 29 i Stockholms län, 
vilket är 84 färre än genomsnittet för åren 2015–2019. I riket dog 195 färre personer i vecka 29 än 
genomsnittet för vecka 29 åren 2015-2019

• Danska utrikesdepartementet meddelade 30/7 att resande från alla regioner i Sverige är välkomna.

• Flera stora företag som exempelvis Google och Samsung låter anställda fortsätta jobba på distans i stor 
utsträckning.

• De stora charterbolagen i Sverige rapporterar fullbokade resor till Spanien, Grekland och Italien under 
sommaren sedan Utrikesdepartementets reseavrådan hävdes.



Omvärld- forts.
Regering, Riksdag och myndigheter
• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. 

Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Tillägg 
om detta har gjorts i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Mer information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/fortsatt-arbeta-hemma-om-det-finns-
mojlighet/

• Länsstyrelserna får i uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda 
aktörer om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd med anledning av covid-19. 
Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för 
att minska risken för ökad smittspridning.

• Utrikesdepartementet uppdaterar - rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 
mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

– Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.
– (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Frankrike, Grekland, Island, 

Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Polen, Portugal, San Marino, Spanien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.)
– För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt 

Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020.
– UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och 

Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/fortsatt-arbeta-hemma-om-det-finns-mojlighet/


Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• Region Stockholm rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR och antikroppstester.
• 2 387 (+7 sedan 24 juli) personer med bekräftad Covid-19 har avlidit i länet.
• Totalt vårdas 69 (-19) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 11 (-6) patienter i intensivvård vid 

akutsjukhus och 58 (-13) patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. 
• Hittills har 5 837 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård i regionen.
Sjukvård Region Stockholm
• Från v25 till 27/7 har det rapporterats 96 043 genomförda tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under 

samma period, v25-v30 så sjönk andelen smittade från 13,9% v25 till 3,5% v30
• Samma period har 267 582 antikroppstester genomförts varav 16,9 procent var positiva. Dessutom är det nu 52 996 

som bokat tid för provtagning och det finns 127 380 lediga tider att boka.

2020-08-03



Lägesmätning 28 juli

• 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. 

• Förvaltningarna uppvisar denna vecka ett grönt 
läge inom såväl bemanning som material mm. 

• Materialtillgången på lokal och central nivå 
bedöms som god. 
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omprioriteringar av förvaltningsinterna resurser och verksamhet, mycket övertid etc
Klarar inte att bemanna eller att upprätthålla en eller flera funktioner



Smitta i äldre- och LSS-verksamheter
• Bekräftade fall av covid-19 vid 6 (8) vård- och omsorgsboenden och 2 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 15 (19) personer, cirka 0,3 % på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 2 (1) personer på 
servicehus. Av de 15 vistas 6 personer på särskilda kortidsenheter för Covid-19. I de flesta fall kommer dessa personer 
från sjukhus.

• 13 (13) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) 
utförare, varav 85 har svarat på frågorna.

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

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

• 16 (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 (571 inom VoB och 42 i servicehus).

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

• 2 (0) 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)





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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