
Stockholms stads övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19
23 oktober

sammanfattning av perioden 17 – 23 oktober



Omvärld

Smittstatus
• Europa fortsätter att vara pandemins nya epicentrum där flera länder nu 

upplever en andra våg samtidigt som andra länder drabbas kraftigt efter få 
bekräftade fall under våren och sommaren.  

• Ökningen fortsätter även i Sverige. Antalet patienter som behöver vård på 
landets sjukvårdsavdelningar, inklusive intensivvårdsavdelningar (IVA), är 
fortsatt få även om flera regioner under de senaste veckorna rapporterat om 
en ökning. Den 22 oktober vårdades 39 personer på IVA, vilket motsvarar 10 
% av alla patienter på IVA. 

• Uppsala län blir första område i Sverige där skärpta allmänna råd införs av 
Folkhälsomyndigheten (FOHM) i samråd med det lokala smittskyddet. Från 
den 20 oktober uppmanas boende att undvika att resa med kollektivtrafik eller 
andra allmänna färdmedel samt, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med 
andra personer än de som man bor tillsammans med. Beslutet innebär 
därmed en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt 
umgänge. Beslutet gäller tills den 3 november. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka 
FOHM 20201022

Antalet nyinläggningar på landets 
intenssivvårdsavdelningar per vecka. 

FOHM 20201022



Omvärld – forts.
Allmänt
• SKR publicerar höstens ekonomirapport som visar att landets kommuner och regioner förväntas få ett starkt resultat 

under 2020 m.a.a. statliga tillskott samt att skatteintäkterna för samtliga kommuner och regioner inte har påverkats i 
förväntad omfattning.

Riksdag, Regering och myndigheter
• Regeringen beslutar att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen beslutar även 

om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 
högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från den 1 november. 

• Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med 
andra. Myndigheten uppger att en av anledningarna till beslutet är att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. 
Vid en pressträff i veckan uppmanade myndigheten tillsammans med regeringen vikten av att alla tar sitt ansvar och 
följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

• Regeringen föreslår att Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången 
av maj 2021. 

• Regeringen förlänger det tillfälliga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Beslutet om förlängning ligger i 
linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

• Regeringen meddelar att de utreder behovet av en ny tillfällig lag som skulle ge regeringen utökade befogenheter att 
begränsa smittspridningen. 



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm
• Regionens samlade bedömning är att de konstaterade fallen 

fortsätter att öka men med vissa tecken på en lägre ökningstakt. 
Smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

• 2 421 (+8 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad 
covid-19 har avlidit i regionen. (1022)

• 905 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning 
under perioden 16 till 19 oktober. Det är fler än motsvarande 
period förra veckan då 660 fall konstaterades. 

• I mitten av veckan vårdades 74 (+17 sedan föregående lägesbild) 
patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård varav 5 (-1 
sedan föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid 
akutsjukhus. (1020)

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 
FOHM 20201022

2020-10-23



Region Stockholm – Genomförd testning 

• Grafen visar rapporterade fall uppdelat 
utifrån var provtagningen är utförd. 

• Provtagningen kan ha skett på sjukhus 
(Sjukhus), på särskilda boenden för äldre 
(SÄBO), studie vid Karolinska institutet 
(KI), egenprovtagning via 1177.se (1177), 
egenprovtagning för personal (Personal) 
eller provtagning via bl.a. vårdcentraler 
och närakuter (Övriga).

• Under vecka 42 har regionen analyserat 
31 625 PCR- tester. Av dessa var 5,4 % 
positiva, vilket är att jämföra med 5 % 
under föregående vecka. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 
t-o-m den 4 oktober, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm 20201020



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 20 oktober

• 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 v. 43
• Bekräftade fall av covid-19 vid 2 (3) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 

85 vård- och omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.
• Totalt är 5 (11) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. Av de 5 

smittade personer vistas 2 person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VoB. 
• 3 (2) 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.
• 4 (2) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 10 (10) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 7 (2) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (495 inom VoB och 35 i servicehus).
• 1 (0) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 10 (5) 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

Ny provtagningsrutin för medarbetare inom vård och omsorg
• En ny provtagningsrutin för covid-19 införs för medarbetare i vård och omsorg. 

Medarbetarna erbjuds PCR-provtagning i hemmet när de är sjuka. 
• De som omfattas är medarbetare inom den kommunala omsorgen som arbetar inom 

äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
• Chefer för verksamheter i både offentlig och privat regi kan beställa egenprovtagning 

för tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda/timanställda och studenter som 
gör praktik inom vård och omsorg. 

• Egenprovtagningen sker i hemmet genom att ett provtagningspaket budas hem till 
medarbetaren.



Stockholms stads lägesbild

Allhelgonafirande
• Staden samarbetar med Region Stockholm för att 

kommunicera att allhelgonahelgen blir en allhelgonavecka, 
där fler kan få chans att fira på ett smittsäkert sätt.

• Information samlas på stadens webbplatser och i sociala 
medier. Riktad annonsering i lokalmedia kommer att ske 
under vecka 43 och 44. 

Höstlovsaktiviteter och halloween
• Staden erbjuder över 100 höstlovsaktiviteter till stadens 

barn och unga. Aktiviteterna har anpassats utifrån rådande 
restriktioner och erbjuds i samtliga stadsdelar. 

• Genom riktad annonsering i sociala medier till unga vuxna 
ger staden även information inför det kommande 
halloweenfirandet. 



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.

2020-10-23
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