Stockholms stads övergripande
lägesbild med anledning av covid-19
20 november
sammanfattning av perioden 14 – 20 november

Omvärld – Smittstatus
Smittstatus
• Globalt fortsätter smittspridningen att öka. Flera nya fall bekräftas i USA
men efter införda åtgärder så minskar smittspridningen i vissa europeiska
länder, exempelvis Nederländerna och Belgien.
• Sverige passerar 200 000 bekräftade fall och smittspridningen påverkar
nu tydligt landets vårdavdelningar och antal avlidna till följd av smittan.
• Under torsdagen vårdades 183 patienter på landets
intensivvårdsavdelningar (IVA) vilket är en 42 % ökning jämfört med
föregående lägesbild. Utöver detta vårdas cirka 1 400 patienter på övriga
vårdavdelningar, vilket är en ökning med 8 % jämfört med föregående
lägesbild.

Antalet nya bekräftade fall.
FOHM (1119)

• Belastningen på vården är att jämföra med den 20 april 2020, det datum
då flest patienter vårdades i landets slutenvård (IVA + övriga avdelningar)
– 2 412 patienter.
• Landets regioner och ansvariga myndigheter ser en stor belastning på
befintlig provtagningskapacitet och vädjar därför till invånare att följa de
riktlinjer som finns vad gäller prioriteringsordning.

Antalet nyinläggningar på IVA.
FOHM (1119)
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Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning
FOHM (1119)

Omvärld – Smittstatus (forts.)
Nedan återges i fallande ordning de regionerna som hade
störst andel sjukdomsfall per 100 000 invånare under
vecka 46:
– Örebro (403 sjukdomsfall/100 000 invånare, att
jämföra med 402 en vecka tidigare)
– Stockholm (402 sjukdomsfall/100 000 invånare, att
jämföra med 327 en vecka tidigare)
– Gotland (397 sjukdomsfall/100 000 invånare, att
jämföra med 312 en vecka tidigare)
– Västmanland (395 sjukdomsfall/100 000 invånare, att
jämföra med 301 en vecka tidigare)
– Kronoberg (360 sjukdomsfall/100 000 invånare, att
jämföra med 351 en vecka tidigare)

Omvärld – forts.
Allmänt
• Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar en sammanställning av mätningar vad gäller följsamhet av basala hygienrutiner
inom vård- och omsorgsverksamhet. Mätningarna visar på en förbättring inom området men det finns ett behov på ytterligare åtgärder.
Resultaten från höstens mätning i kommunerna visar att följsamheten har ökat med fyra procentenheter till 69 procent sedan vårens
mätning.
Riksdag, Regering och myndigheter
• Regeringen förlänger överenskommelsen med SKR gällande en utökad testkapacitet och smittspårningsverksamhet. Den förlängda
överenskommelsen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella
testkapacitet. Regionerna åtar sig att utföra testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förändringen träder i
kraft den 21 november 2020 och gäller till utgången av februari 2021. Förändringen ger myndigheten möjlighet att anpassa förbudet
utifrån lokala förutsättningar. Verksamhetschef ska ha möjlighet att tillåta besök av närstående.
• Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd i Jämtland, Gävleborgs och Västernorrlands län som gäller till den 13 december. De
tidigare skärpningarna i Stockholm, Västra Götaland, Östergötlands Skåne och Uppsala län förlängs även dem till den 13 december.
• Regeringen meddelar att de ger landets gymnasieskolor möjlighet att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än
tidigare. Tidigare gavs det möjlighet till fjärr- och distansundervisning för att minska trängsel i kollektivtrafiken men med det nya beslutet
så möjliggörs även utbildningsformen för att undvika trängsel i skolans lokaler. Regeringen uppmanar skolor att analysera
undervisningsformens lämplighet utifrån olika målgrupper samt förstärka personalens möjligheter till hemarbete när det är möjligt.
• Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från
Pfizer/BioNTech, givet att vaccinet godkänns. Ett flertal producenter är nu inne i slutfasen där flera vaccin har uppvisat goda resultat.
Sveriges vaccinsamordnare uppmanar landets regioner och övriga berörda aktörer att vara beredda från januari 2021.

Omvärld – Skärpning av förbud mot allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar
• Regeringen föreslår en förordsförändring vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där gränsen
för antal deltagare sänks från 50 till max 8 deltagare samt att det tidigare undantaget för sådana sammankomster och
tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Undantaget för sittande publik föreslås att kvarstå.
• Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november.
• Med allmänna sammankomster avses 1) sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för
överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet 2) föreläsningar och föredrag som
hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning 3) sammankomster som hålls för
religionsutövning 4) teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra
konstnärligt verk 5) andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
• Med offentliga tillställningar avses 1) tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning 2) danstillställningar 3)
tivolinöjen och festtåg 4) marknader och mässor 5) andra tillställningar som inte är att anse som allmänna
sammankomster eller cirkusföreställningar.
• Regeringen uppmanar svenska folket att se begränsningen som normerade även för andra sammankomster som inte
berörs av lagstiftningen.

Region Stockholm
Smittstatus Region Stockholm
• Regionens samlade bedömning är att de konstaterade fallen av covid-19 fortsätter öka utan avmattning och
regionen förutspår en relativt stor smittspridning i samhället under närmaste månaderna. Smittan förekommer i alla
åldersgrupper och i alla delar av i länet.
• Samtliga akutsjukhus i länet är antingen i stabsläge eller förstärkningsläge där läget för vården nu är mycket
ansträngt. Regionens särskilda sjukvårdsledning går därmed upp i stabsläge och den centrala krisledningen
aktiveras.
• 2 565 (+116 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. (1119)
• Regionen ser en tydlig ökning vad gäller antal sjukhusvårdade, såväl på IVA som övriga avdelningar. Den 19
november vårdades 620 patienter (+221 sedan föregående lägesbild) på länets sjukhus, av dessa vårdas 46
patienter (+10 sedan föregående lägesbild) på IVA.
• Smittskydd Stockholm gör en hemställan till Länsstyrelsen Stockholm att behålla en publikgräns på max 50 person
fram till den 23 november samt att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen (det
s.k. trubadurundantaget) ska omfattas av gränsen. Länsstyrelsen har därefter beslutat i enlighet med hemställan.
• Vid en presskonferens under torsdagen belyser regionen det pressade läget och uppmanar samtliga stockholmare
att ta sitt ansvar för att bidra till en minskad smittspridning. Regionen lyfter också kommuner som en nyckelaktör i för
en minskad spridning där en central fråga är att det samarbete som har pågått under pandemin nu förstärks och
baseras på parternas behov.
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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).
• Regionen meddelar att ett materialfel vid
provtagningen bedöms ha medfört felaktiga
provsvar för 1 300-1 500 personer. Det felaktiga
materialet stoppas och regionen har anmält
händelsen till Läkemedelsverket.
• Under vecka 46 var 22,2 % av alla tester för
pågående smitta positiva, vilket är att jämföra med
20,3 % under vecka 45.

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm
t-o-m den 15 november, uppdelad utifrån provtagning
Region Stockholm 20201117

Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 17 november
• 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).

Material
Ledning och styrning
IT och telefoni
HR
Kommunikation
Bemanning Stödfunktion
Bemanning SDF Äldreomsorg
Bemanning SDF Stadsmiljö
Bemanning SDF Utförarverksamhet inom socialtjänst…
Bemanning SDF Förskola
Bemanning SDF Barn, kultur och fritid
Bemanning Fackförvaltningarnas prioriterade verksamhet
Bemanning Myndighetsutövning (samtliga…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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. 47
• Bekräftade fall av covid-19 vid 24 (17) vård- och omsorgsboende och 3 (1) servicehus i Stockholms stad. Det finns
totalt 84 vård- och omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.
• Totalt är 104 (58) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 4 (1) personer på servicehus. Utöver
det vistas 7 person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.
• 22 (16) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 85 (13 i egen regi, 72 privata)
utförare, varav 84 har svarat på frågorna.
• 35 (30) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 40 (23) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 68 (38) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (435 inom VoB och 35 i servicehus).
• 14 (14) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 12 (23 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.
(Statistik från den 18 november. Föregående veckas uppgift i parentes)

Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för
andra utsatta grupper (forts.)

Stockholms stads lägesbild - Nya åtgärder för en minskad
smittspridning
Med anledning av den rådande situationen i Stockholm genomför staden flera åtgärder för att motverka en
ökande smittspridning.
Besöksstopp vid stadens servicehus
• Krisledningsnämnden beslutar att besöksstopp införs på stadens servicehus fram till den 30 november.
• Sedan tidigare finns ett besöksstopp på stadens vård- och omsorgsboenden.
• Besöksstoppet är även en stark uppmaning att undvika besök till staden boenden, men undantag kan
göras vid särskilda situationer.
Inga feriejobb under jullovet 2020
• Krisledningsnämnden beslutar att staden inte ska erbjuda feriejobb under jullovet 2020.
• Staden arbetar för en utökad kapacitet vad gäller feriejobb under sommaren 2021, givet att smittläget
tillåter det.

Stockholms stads lägesbild - Nya åtgärder för en minskad
smittspridning (forts.)
Staden stänger nu ytterligare publika verksamheter, samtidigt som vissa publika verksamheter som har en
avgörande samhällsfunktion håller öppet.
• Utgångspunkten är att barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid så långt det är möjligt.
• Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet för dem som verkligen behöver detta i sin vardag.
• Fritidsaktiviteter för barn och unga som kan anordnas på ett smittsäkert sätt fortsätter som planerat.
• Samtliga verksamheter förstärker ytterligare de anpassningar som gjorts för att hålla besökarantalet i
lokalen på en låg nivå.
Museer, gym och simhallar stänger

Träffpunkter och mötesplatser för seniorer stänger

• Gäller till den 13 december.

• Gäller till den 13 december.

• Aktiviteter för barn och unga vid stadens simhallar
påverkas inte.
• Besökare kan fortsatt ta del av ett stort digitalt utbud
från stadens museer.

Stockholms stads lägesbild
Kommunikation
• Staden fortsätter att tillsammans med relevanta
aktörer förstärka stockholmarnas medvetenhet kring
gällande råd.
• Staden fortsätter sin kommunikationskampanj och
förstärker sitt budskap såväl externt som internt.
Logistik och resurser - Material
• Arbetsmiljöverket har meddelat att de förlänger
möjligheten att använda skyddsutrustning som fått
tillfälliga tillstånd under covid-19, via det så kallade
snabbspåret. Personlig skyddsutrustning som fått
tillfälligt tillstånd till 31 december 2020, får nu
användas till och med 31 december 2021.
• Stadens tillgång till skyddsmaterial är god.

Stadsdirektörens inriktning för Stockholms stad
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
• Aktivt anpassa verksamheter efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.
• Aktiv samverkan inom staden och med aktörer i länet.
• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.
• Säkerställa 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.
• Fortsätta arbeta för att hantera eventuella lokala utbrott där hela eller delar av verksamheter behöver stängas, såsom skolor,
förskolor eller andra verksamheter.
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