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Omvärld
Smittstatus

• Smittan bedöms ännu inte ha nått sin topp och globalt finns det nu över 30 miljoner 

bekräftade fall. Under söndagen registrerades 300 000 nya bekräftade fall, vilket är 

den största dygnsökningen sedan mätningen startade i januari 2020. 

• Pandemin drivs främst av utvecklingen i Sydamerika, men antalen fall fortsätter att 

öka i Europa där flera länder ser en negativ utveckling. Världshälsoorganisationen 

WHO:s europeiska del varnar nu för utvecklingen på kontinenten och uppmanar de 

europeiska länderna att inte lätta upp restriktioner i onödan. Flera medier 

rapporterar att ett flertal europeiska länder avser att återinföra hårdare restriktioner 

inom kort. 

• Sverige ser en fortsatt stabil trend för antalet nya bekräftade fall, men där antalet 

fall har fluktuerat över tid.

• Folkhälsomyndigheten ser ett högt tryck på landets PCR-testningsverksamheter 

och uppmanar personer att följa rådande riktlinjer för testning för att inte belasta 

systemet i onödan. 

• Antalet patienter som behöver vård på landets sjukvårdsavdelningar, inklusive 

intensivvårdsavdelningar, fortsätter att minska. Den 17 september vårdades 17 

personer inom intensivvården och en majoritet av regionerna bedriver 

verksamheten i normalläge

Antalet nya bekräftade fall per vecka 

FOHM 20200917

Antalet nyinläggningar på landets 

intenssivvårdsavdelningar per vecka. 

FOHM 20200917



Omvärld – forts.

Allmänt 

• Flera besked ges på EU-nivå under veckan. Rådet föreslår att skjuta till ytterligare 6,2 miljarder euro till 

EU:s budget för 2020 för att hantera effekterna av coronaviruskrisen och EU-kommissionens ordförande 

Ursula von der Leyen gav sitt årliga ”State of the Union-tal”. I talet efterlyste hon en debatt om nya EU-

befogenheter inom hälsoområdet och hon aviserade även att kommissionen vill förstärka EU:s 

läkemedelsmyndighet (EMA), smittskyddsmyndighet (ECDC) samt etablera en ny europeisk myndighet 

för avancerad biomedicinsk forskning och utveckling (BARDA).

• Israel blir det första landet i världen som inför en andra ”nedstängning av landet”, s.k. lockdown, med 

anledning av covid-19. Samtliga icke-nödvändiga skolor och butiker stängs och medborgarna måste 

stanna inom ett område på 500 meter från sina hem. 

• Branschorganisationen Visita publicerar statistik som visar att de svenska hotellen tappade 61 % av sina 

intäkter under sommarmånaderna juni, juli och augusti jämfört med 2019. För Stockholm var tappet 81 %.

• Stockholms handelskammare presenterar en rapport som visar att antalet arbetslösa inom kultursektorn 

har ökat med 80 % sedan pandemins start. Rapporten visar också att Stockholms län, som är hemvist för 

många kulturinstitutioner, har drabbats värts. 



Omvärld – forts.

Riksdag, Regering och myndigheter

• Efter att ett skyddsombud begärt beslut om åtgärder för anställda som är gravida slår Arbetsmiljöverket 

fast att gravida inte ska ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för covid-19. Verket anser att 

arbetstagare som är gravida inte ska arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller 

omvårdnadstagare med konstaterad infektion.

• Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra en 

behovsanalys för tiden fram till den 1 september 2021 avseende anskaffning och fördelning av personlig 

skyddsutrustning till myndigheter som är verksamma inom samhällsviktig verksamhet, exklusive hälso-

och sjukvård samt omsorg.

• Regeringen beslutar att MSB kan fördela ytterligare 3 miljoner kronor till frivilligorganisationer, utöver de 

10 miljoner som myndigheten bemyndigades att fördela från och med maj 2020.

• Socialstyrelsen ser ett uppdämt vårdbehov maa covid-19. Planerad vård har behövt att prioriteras om och 

flera individer har undvikit att inte söka vård. Socialstyrelsen har därför gjort analyser för flera 

vårdverksamheter, bl.a. cancervården och akutsjukvården, samt lämnat förslag till regeringen om hur 

myndigheten kan stödja regionerna att möta vårdbehovet framöver.  



Omvärld – Besked om nationellt besöksförbud på landets 

äldreboenden 
• Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen presenterade den 15 september att besöksförbudet inte bör förlängas efter 

den 30 september, samt sina respektive bedömningar på nationell nivå. Bedömningen baseras bl.a. på att 

myndigheterna ser en kraftigt minskad smittspridning på äldreboenden och i övriga samhället samt att verksamheterna 

har vidtagit åtgärder (ex. förstärkta hygienrutiner och rutiner för säkra besök). Myndigheterna ser även att vården har en 

utökad testkapacitet och att belastningen på vården i övrigt har minskat. Regeringen aviserade därefter att de inte avser 

att förlänga det nationella besöksförbudet. 

Regeringen beslutade den 1 april om ett nationellt besöksförbud, vilket sedan förlängts vid två tillfällen. Stockholms stad 

fattade den 18 mars beslut om att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden, servicehus och LSS-

boenden och har den nu fattat beslut om att besöksstoppet ska upphöra (mer information nedan).

• Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter som remitterades ut under tisdagen. Staden är remissinstans i ärendet. 

Föreskrifterna ska kunna tillämpas från den 1:a oktober. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att ge ett enhetligt 

och nationellt stöd samt att tydliggöra verksamheternas ansvar. För att stödja kommuner och verksamheter kommer 

myndigheten förutom föreskriften också att ta fram checklistor och annat informationsmaterial.

• Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. 

Rekommendationerna ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska 

risken för smittspridning. Myndigheten ser även över möjligheterna till lokala restriktioner och eventuell avrådan från 

besök ifall en ökad smittspridning skulle uppstå regionalt eller på en ort.



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm

• 2 400 (+2 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. (0917)

• Regionen kommer från och med vecka 38 publicera uppdaterad statistik på måndagar och fredagar.

• Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 3 (-1 sedan föregående lägesbild) som har 

någon boende med positiv diagnos av covid-19 (0914). 

• Totalt vårdas i början av veckan 20 (-8 sedan föregående lägesbild) patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård 

varav 2 (-1 sedan föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid akutsjukhusen (0914)

• Regionen rapporterar fortsatt om god kapacitet för PCR- och antikroppstester, men att det nu kan uppstå väntetider då 

många vill genomgå en PCR-testning. Att många nu upplever förkylningssymptom, samt att barn över sex år 

rekommenderas att provtas, har skapat köer och Region Stockholm uppmanar nu medborgare att bara testa sig om man 

har symptom. Från den 15 juni till den 13 september har det genomförts 219 927 tester av misstänkt smitta i Region 

Stockholm. Under förra veckan analyserades 23 187 tester varav 1,3 % var positiva (0914)

2020-09-18



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 15 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). 
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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 v38

• 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 13 servicehus i staden.

• Totalt är 1 (2) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. Av de 1 

smittade personer vistas 0 person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VoB. 

• 3 (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.

• 3 (5) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser

• 10 (8) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (554 inom VoB och 36 i servicehus).

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

• 8 (4) 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 – Krisledningsnämnden 

Besökstopp hävs

• Krisledningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut den 18 mars 2020 om besöksstopp vid stadens vård- och 

omsorgsboenden ska upphöra att gälla den sista september. Beslutet innebär även att besöksstopp på stadens servicehus 

upphör.

• Samtidigt hävs besluten om besöksstopp på vissa LSS-boenden (i kraft sedan den 19 mars) samt på vissa boenden inom 

socialpsykiatrin (i kraft sedan den 27 mars).

• Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser inte längre att ett besöksförbud är nödvändigt och har föreslagit att 

besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre ska upphöra att gälla vid utgången av september 2020. Staden delar 

myndigheternas bedömning.

Upphävande av beslut

Krisledningsnämnden beslutar att upphäva följande beslut:

– Beslut fattat den 27 mars om möjlighet att kunna frångå köregler för akuta platser på vård- och omsorgsboende. Då det 

funnits tillgång till både korttidsplatser och permanenta platser har beslutet aldrig behövts tillämpas.

– Beslut fattat den 27 mars som innebär att akuta hemtjänstinsatser ska kunna hanteras av alla utförare. Det finns inte 

längre något behov att kunna prioritera bland hemtjänstinsatser då tillgången till personal inom hemtjänsten nu är god. 

Beslutet har använts ett fåtal gånger.

– Beslut fattat den 1 april om möjlighet till korttidsplaceringar på vård- och omsorgsboende. Beslutet har inte behövts 

tillämpas. Det har funnits tillräckligt med korttidsplatser och det finns god tillgång till korttidsplatser framöver.



Stockholms stads lägesbild – Krisledningsnämnden 

Förlängning av beslut 

• Krisledningsnämnden beslutar att förlänga följande beslut till den 31 december 2020: 

– Beslut fattat den 10 juni om förstärkningsteam inom hemtjänst under pågående pandemi. Personer med misstänkt eller 

konstaterad covid-19 har erbjudits och fått hjälp från förstärkningsteam. Förstärkningsteamen kan ha bidragit till 

minskad smittspridning inom hemtjänsten. Krisledningsnämnden har fattat beslutet för att dels säkerställa fortsatta 

åtgärder för minskad smittspridning, dels för att underlätta för personal- och verksamhetsplanering.

– Beslut fattat den 10 juni om åtgärder för att minska smitta inom vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller särskilda 

korttidsplatser för personer med konstaterad covid-19. Platserna har troligtvis lett till en minskning av antalet smittade 

på de särskilda boendena. Behovet av korttidsplatser har nu minskat, men det finns en åtgärdsplan för att snabbt kunna 

öppna platser igen vid en eventuell ökning av antalet smittade.

Kvarstående beslut av krisledningsnämnden 

• Två av krisledningsnämndens beslut kvarstår där staden följer inriktningen på nationell nivå: Beslut fattat den 19 mars om 

att tillfälligt ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att kravet på läkarintyg efter fem dagar slopas samt beslut fattat den 

15 april om evakueringsboende med korttidskontrakt för riskgrupper.

• Följande beslut kvarstår då de grupper som omfattas av besluten fortfarande påverkas av konsekvenserna av den 

pågående pandemin: Beslut om att underlätta för det lokala näringslivet genom möjlighet att bevilja anstånd/förlänga 

betalningstider,  beslut som innebär att staden ska samarbeta med regionen för att bereda utskrivningsklara äldre vård 

och omsorg samt beslut om tillfälligt utökad personlig assistans enligt LSS.



Stockholms stads lägesbild - Vaccination mot 

säsongsinfluensa för medarbetare inom vård och omsorg

• Staden har beslutat att vaccination mot 

säsongsinfluensa ska erbjudas till medarbetare inom 

äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta 

där staden som arbetsgivare bekostar vaccinationen 

för dessa grupper. 

2020-09-18



Stockholms stads lägesbild – Logistik och resurser

• Staden bedömer att tillgång till föreskriven 

skyddsutrustning är god. På lång sikt ser staden 

en risk gällande den globala tillgången på 

handskar och krisledningen följer därför 

utvecklingen då den bedöms som strategiskt viktig 

för stadens verksamheter. 

• Staden har fattat beslut om att hålla igång drift av 

lager och transport av material till och med den 31 

januari 2021.

• Staden följer utvecklingen och kommer att vid 

behov fatta nya beslut under hösten.



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.

2020-09-18


