
Stockholms stads övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19
1 november

sammanfattning av perioden 24 oktober  – 1 november



Omvärld – Smittspridningen i Europa

• Globalt ökar antalet bekräftade fall 
markant där Europa på nytt har blivit 
smittans epicentrum.

• Ett antal europeiska länder upplever 
en fortsatt expansiv smittspridning 
samtidigt som flera länder som 
drabbades lindrigt under våren nu ser 
en kraftig ökning och upplever en 
stor påverkan på det egna 
sjukvårdssystemet. 

Bekräftade fall per 100 000 invånare under 
vecka 42-43

ECDC (20201030



Omvärld – Smittstatus Sverige
• Förra veckans ökning på nära 70 % är den största procentuella 

ökningen av bekräftade fall som Sverige uppmätt under pandemin. 
Trots det bedömer folkhälsomyndigheten (FOHM) att smittspridningen 
är på en lägre nivå nu än under våren. Detta då provtagningen är 
mycket högre än den var under våren. 

• Antalet personer som avlider till följd av smittan är fortsatt få, vilket 
enligt ansvariga myndigheter kan vara ett tecken på att samhället har 
blivit bättre på att skydda riskgrupper. Samtidigt ökar smittan i alla 
ålderskategorier, vilket bedöms som oroande. Totalt har 5 934 
personer avlidit till följd av smittan. Av dessa var 2 679 kvinnor och 
3 255 män (29 oktober). 

• Den svenska intensivvården upplever en ökning vad gäller 
nyinläggningar av patienter, vilket FOHM och Socialstyrelsen bedömer 
som oroande. Antal patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) ökade 
från 34 (21 oktober) till 55 (26 oktober). Den 29 oktober var 56 
patienter inlagda IVA i Sverige, vilket är 15 % av samtliga patienter på 
IVA. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka 
FOHM 20201029

Antalet nyinläggningar på landets 
intenssivvårdsavdelningar per vecka. 

FOHM 20201029



Omvärld – forts.

Allmänt
• EU-kommissionen lanserar flera åtgärder för att minska spridningen av viruset. Åtgärderna innebär 

bland annat att medlemsländerna uppmanas att förbättra utbytet  på EU-nivå kring statistiska 
uppgifter, en gemensam rekommendation om strategier för covid-19-testning samt en satsning på 
100 miljoner för effektiv testning inom ramen för EU:s instrument för krisstöd. 

Riksdag, Regering och myndigheter
• Regeringen beslutar att personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges 

möjlighet till förebyggande sjukpenning. Det har tidigare i vissa fall krävts samtidig förekomst av mer 
än en kronisk sjukdom för att få ersättning. 

• Länsstyrelsen Stockholm presenterar en rapport som belyser social problematik och utsatthet m.a.a. 
av de pandemins effekter. Rapporten bygger på svar från länets kommuner och har överlämnats till 
Regeringskansliet. Områden som berörs i rapporten är bl.a. våld i nära relationer, psykisk ohälsa och 
barns utsatthet.

• Regeringen aviserar att de avsätter ytterligare 3 miljarder kronor i en extra ändringsbudget. Anslaget 
gäller under 2020 för att möta behovet av en storskalig testning för covid-19.



Omvärld – Skärpta allmänna råd 
Under torsdagen beslutar Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och 
Östergötlands län. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. Råden innebär att:

Privatpersoner uppmanas att:
– avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus 

och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
– avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller 

dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
– om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en 

avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid 
exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

Verksamheter bör vidta åtgärder för att:
– Minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. 
Arbetsplatser bör vidta åtgärder för att: 
– uppmana personalen att arbeta hemifrån, 
– erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, 
– samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. 

Sedan tidigare har liknande skärpta råd införts lokalt i Uppsala län och Skåne län. Folkhälsomyndigheten beslutade även 
under torsdagen att förlänga de tidigare införda råden i Uppsala län till den 17 november.



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att de konstaterade fallen av covid-
19 fortsätter öka utan avmattning. Smittan förekommer i alla 
åldersgrupper och i alla delar av i länet.

• 2 429 (+8 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad 
covid-19 har avlidit i regionen. (1029)

• 1678 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning under 
perioden 23 till 27 oktober. Under motsvarande period förra veckan 
konstaterades 905 fall.

• Med anledning av utvecklingen har Smittskydd Stockholm gjort en 
hemställan till Länsstyrelsen Stockholm om att behålla nuvarande 
begränsning på max 50 personer vid vissa allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen har därefter beslutat i enlighet 
med hemställan. Beslutet gäller fram till den 19 november, men kan 
komma att förlängas. Beslutet gäller inte sammankomster eller offentliga 
tillställningar på serveringsställen i länet, exempelvis vid 
musikframträdanden inför sittande matgäster. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 
FOHM 20201029

2020-11-02



Region Stockholm

• Regionen ser en tydlig ökning vad gäller antal 
sjukhusvårdade, såväl på IVA som övriga 
avdelningar. 

• I mitten av veckan vårdades 119 (+45 sedan 
föregående lägesbild) patienter med covid-19 i 
olika former av sjukhusvård varav 14 (+9 sedan 
föregående lägesbild) patienter i intensivvård vid 
akutsjukhus. (1027)

• Regionen som helhet och alla akutsjukhus 
arbetar i normalläge (1027). 

• Samarbetet mellan vårdgivare har intensifierats 
och arbetet bedrivs med stöd av de kunskaper 
och arbetssätt som utvecklats under våren.

Antal patienter inskrivna i Region Stockholm, uppdelat på 
patienter på IVA och övriga vårdavdelningar

Region Stockholm 20201029



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 43 har regionen analyserat 
37 540 PCR- tester. Av dessa var 8,4 % 
positiva, en markant ökning jämfört med 
5,4 % under föregående vecka. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 
t-o-m den 25 oktober, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm 20201027



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 27 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). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Bemanning Myndighetsutövning (samtliga verksamhetsområden)

Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade verksamhet

Bemanning SDF Barn, kultur och fritid

Bemanning SDF Förskola

Bemanning SDF Utförarverksamhet inom socialtjänst (inkl. individ
och familj samt stöd och service till personer med…

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 v. 44
• Bekräftade fall av covid-19 vid 3 (2) vård- och omsorgsboende och 0 (0) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 85 vård- och 

omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.

• Totalt är 6 (5) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 0 (0) personer på servicehus. Av de 6 smittade personer 
vistas 1 person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VoB. 

• 4 (3) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata) utförare, varav 85 har 
svarat på frågorna.

• 4 (4) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 

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

• 9 (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 (479 inom VoB och 29 i servicehus).

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

• 9 (10) 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 – Skärpta allmänna råd i 
Stockholm
• Staden följer utvecklingen där samtliga 

verksamheter ska bidra till en minskad smittspridning 
genom ett systematiskt och strategiskt arbete. 

• Under veckan har staden kommunicerat internt kring 
vad de skärpta råden för Stockholms län innebär 
utifrån ett arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv, 
samt externt till medborgare och andra berörda 
aktörer. 

• Stadens elever på förskolor, skolor och 
gymnasieskolor omfattas i detta läge inte av 
Folkhälsomyndighetens skärpta råd.



Stockholms stads lägesbild – Idrott och kultur 
Idrottsförvaltningens och Kulturförvaltningens verksamheter har sedan tidigare anpassningar och förberedelser i verksamheterna som är gjorda i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens (FOHM) allmänna råd och scenarion. Bland annat finns rutiner för

– Att fortsätta skapa förutsättningar för att hålla avstånd
– Minska antal gäster vid given tidpunkt 
– Stänga helt i avvaktan på vidare beslut

Idrottsförvaltningen
• Simhallar håller fortsatt öppet med en stark vädjan till stockholmare att inte besöka simhall eller gym. All gruppträning ställs in från den 1 till och 

med 19 november. Träningskort kommer vara möjligt att pausas fram till årsskiftet. Skol- och simskoleverksamhet fortsätter som vanligt.
• FOHM avråder från all tävlings- och matchverksamhet, liksom organiserad träningsverksamhet, med undantag från barn och unga födda 2005 

och senare. Föreningsverksamhet för barn och unga kommer fortsatt bedrivas i berörda idrottsanläggningar i enlighet med FOHM:s
rekommendationer.

• Tider för allmänhetens skridskoåkning på helger ställs in. Tider på vardagar, under dagtid, kvarstår för att kunna användas av förskola och skola 
i sin idrottsundervisning.

Kulturförvaltningen
• Biblioteken har fortsatt öppet, men stockholmare uppmanas att inte besöka om man inte bedömer det som nödvändigt.
• Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Liljevalchs konsthall kommer vara stängt 1-19 november. All programverksamhet inomhus fram till 19 

november ställs in. Stadsvandringar utomhus fortsätter.
• Kulturskolan fortsätter undervisningen enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och lokala anpassningar. Exempelvis att föräldrar hämtar 

och lämnar utomhus.
• Inga stora tillställningar planeras på grund av pandemin.



Stockholms stads lägesbild – Beredskap och åtgärder

• Samtliga förvaltningar och bolag har genomfört beredskapsplanering för höst och vinter. Planeringen har 
utgått ifrån risker, samverkan med länets aktörer och myndigheternas olika scenarion för covid-19.

• Stadens verksamheter har rutiner och planer för att hantera lokala utbrott, exempelvis inom 
utbildningsverksamheterna.

• Berörda stöd, vård- och omsorgsverksamheter har stärkt sitt arbete med covid-19. Exempel på detta är 
förbättrade rutiner, former för säkra besök och nya arbetssätt utifrån vård- och omsorgsbehov. 

• Tillgången till skyddsmateriel är i dagsläget god och staden har under året upparbetat breda inköpskanaler för 
att säkra ett fungerande varuflöde. Den centrala materielfunktionen följer utvecklingen och arbetar strategiskt 
utifrån verksamheternas behov.

• Stadens verksamheter har planerat för ett större personalbortfall, inte minst inom bemanning för vård och 
omsorgsverksamheter, för att hantera en ökad smittspridning i samhället.

• Stadens utbildningsverksamheter bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken och därmed en minskad 
smittspridning, exempelvis genom en differentierad skolstart. 

• Med anledning av utvecklingen för smittspridningen har den centrala krisledningen fattat beslut om en skärpt 
inriktning för stadens arbete med anledning av den pågående pandemin (se nästkommande bild).



Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad
Förändringar markeras med röd text

1. Aktivt arbeta för att begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper

2. Upprätthåll prioriterade verksamheter

3. Ha beredskap samt arbeta 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 Aktivt anpassa verksamheter efter 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 Fortsätta arbeta för att hantera eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver 
stängas, såsom skolor, förskolor eller andra verksamheter.

2020-11-02
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