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Omvärld

Smittstatus
• Pandemin drivs främst av utvecklingen i Sydamerika men flera länder i södra 

Asien ser ett stort antal nya bekräftade fall. Flera av dessa är lindriga fall i de 
yngre åldersgrupperna. 

• Antalen fall fortsätter även att öka i södra Europa där flera länder kring 
medelhavet nu ser en negativ utveckling. Majoriteten av dessa bekräftade fall 
är även dessa lindriga fall hos den yngre åldersgruppen. 

• Sverige ser en fortsatt stabil, något minskande, trend för antalet bekräftade fall 
per dag. Folkhälsomyndigheten ser en liknande smittspridning i samtliga 
skandinaviska länder. 

• Även antalet patienter som behöver vård på landets sjukvårdsavdelningar, 
inklusive intensivvårdsavdelningar, fortsätter att minska. Den 10 september 
vårdades 13 personer inom intensivvården. 14 regioner rapporterar att de har 
ingen patient med covid-19 på någon av deras vårdavdelningar. 

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

FOHM 20200910

Antalet nyinläggningar på IVA. 
FOHM 20200910



Omvärld – forts.
Allmänt 
• Eurostat publicerar statistik över unionens BNP som visar på de största rasen för ett kvartal någonsin. Under 

andra kvartalet föll BNP med 11,4% för unionen som helhet. Värst drabbas Spanien (-18,5%) och minst 
påverkan ser Finlands BNP (-4,5%). Sverige tappar 8,3%.

• EU-kommissionen presenterar flera förslag för en samordnad hantering av resebegränsningar inom unionen. 
Förslagen har även som målsättning att skapa en enhetlig hantering av resenärer från högriskområden. 

• Den internationella studien av Astra Zenecas vaccin avbröts i veckan efter att en deltagare upplevt större 
komplikationer. Bolaget har därefter meddelat att förhoppningen är att försöken kan återupptas inom kort och om 
så blir fallet bedömer bolaget kunna slå fast vaccinets skyddande effekter innan årets slut. WHO har tidigare 
pekat ut Astra Zenecas vaccin som det mest lovande. 

Riksdag, Regering och myndigheter
• Regeringen och samarbetspartierna presenterar delar av sitt förslag till statsbudget som innehåller åtgärder för 

att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.
• Regeringen tillsätter en nationell samordnare för att bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av 

ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021.
• Folkhälsomyndigheten informerar om att årets ordinarie influensavaccinering kommer att påbörjas redan den 3 

november. Då kommer personer 65 år och äldre, övriga riskgrupper samt personal inom vård och omsorg att 
prioriteras. Övriga grupper får tillgång den 1 december.  



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm
• 2 398 (+0 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. (0910)
• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 4 (+2 sedan föregående lägesbild) som har 

någon boende med positiv diagnos av covid-19 (0910). 
• Totalt vårdas 20 (-8 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 3 (-2 sedan 

föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid akutsjukhusen. 
• Regionen rapporterar fortsatt gott om ledig kapacitet för PCR- och antikroppstester, men att det nu kan uppstå väntetider 

då många vill genomgå en PCR-testning. Från den 15 juni till den 9 september har det genomförts 182 184 tester av 
misstänkt smitta i Region Stockholm. Under vecka 37 har det hittills analyserats 2 540 tester varav 0,8% var positiva.

Sjukvård Region Stockholm
• Sjukvårdsbehovet för invånare sjuka i covid-19 bedöms kunna hanteras inom ordinarie organisation. Regionen beslutar 

därför att den 7 september avsluta stabsläge och återgå till normalläge. Det finns beredskap för att snabbt återigen kunna 
gå upp i stabsläge om behov uppstår.

• Regionen återstartar sin SMS-livräddartjänst som har varit avaktiverad under pandemin. 

2020-09-11



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 8 sep

• 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). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bemanning Myndighetsutövning…
Bemanning Fackförvaltningarnas…

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid
Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom…
Bemanning SDF Stadsmiljö

Bemanning SDF Äldreomsorg
Bemanning Stödfunktion

Kommunikation
HR

IT och telefoni
Ledning och styrning

Material

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



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 
Statistik v37
• Bekräftade fall av covid-19 vid 0 (0) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 87 vård- och omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.
• Totalt är 1 (0) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. Av de 2 

smittade personer vistas 1 person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VoB. 
• 5 (7) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) 

utförare, varav 82 har svarat på frågorna.
• 5 (7) personer (ca 0,04 %) över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 8 (13) personer (ca 0,06%) över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 3 (7) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (531 inom VoB och 34 i servicehus).
• 1 (1) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 4 (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. 
(föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper 



Stockholms stads lägesbild - Kommunikation

Hösten 2020 
• Fortsatt visuell närvaro från staden – rosa manéret fortsätter. 
• Fortsatt samarbete med Region Stockholm. 
• För att få människor att orka hålla i och hålla ut – appellerar vi 

till omtanke. 
• Regionens kampanj vänder sig också mer personligt med 

budskapet  - ”Håll avstånd/stanna hemma för någon du älskar”.
• Nya budskap senare i höst.

Vecka 40 – bred kampanj i kollektivtrafiken
På stadens webb möter vi upp med hänvisningar 
om man behöver hjälp och stöd.



Stockholms stads lägesbild 

Sjukfrånvaro 
• Statistiken i den översta grafen visar 

genomsnittet av de senaste 12 månadernas 
sjukfrånvaro. 

• Den ökande sjukfrånvaron återfinns främst i 
verksamheterna äldreomsorg och 
skola/förskola. Övriga verksamheter har inte 
påverkats nämnvärt.

• I den nedre grafen visas sjukfrånvaron 
månadsvis för 2020. Här blir det tydligt att 
frånvaron har sjunkit efter toppen i april.



Stockholms stads lägesbild – Sjukfrånvaro 

Månadsvis sjukfrånvaro, Stadsdelsförvaltningarna

2020-09-11
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Stockholms stads lägesbild – Feriejobb 2020

• Under 2020 har 6 820 unga stockholmare utfört feriejobb vid 
stadens verksamheter, vilket är nästan lika många som under 
föregående år. 

• Under våren stod det klart att stadens åtgärder för att minska 
smittspridningen medförde att cirka 3 000 feriearbetstillfällen 
inte längre var möjliga att genomföra vid stadens förskole-
samt vård- och omsorgsverksamheter. 

• Tack vare stora omställningar och kreativa lösningar kunde 
flera unga Stockholmare ändå få sitt första jobb. Bland annat 
beslutade stadens krisledningsnämnd att göra en upphandling 
för att kunna erbjuda feriejobbsplatser under sommaren 2020 
inom andra områden än exempelvis äldreomsorg, förskola 
och LSS-boenden.

• De flesta ungdomarna fick i år arbete inom ytterskötsel (32 %) 
och arbete med barn i uteverksamheter (30 %). Ungdomarna 
har bland annat arbetat i föreningar, 4H-verksamheter och 
parklekar.

2020-09-11



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.

2020-09-11
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