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Omvärld – Smittstatus 
Smittstatus 
• Globalt finns det 61 miljoner bekräftade fall, en ökning med 

över 5 miljoner den senaste veckan, och smittspridningen 
fortsätter att öka. 

• I Europa finns det tendenser till en fallande trend, men detta 
kan bero på att flera länders provtagningssystem nu är 
överbelastade och att rapporteringen därmed blir lidande. 

• I Sverige har nu cirka 236 000 fall bekräftats (en ökning med 
10 000 personer sedan föregående lägesbild). 

• Smittspridningen fortsätter påverka landets vårdavdelningar 
och antal avlidna till följd av smittan fortsätter att öka.

• Den svenska dödligheten ökade under första halvåret 2020 där 
infektion av covid-19 var den tredje vanligaste orsaken. 
Samma nivå för dödlighet på nationell nivå återfinns 2013 för 
svenska män och 2017 för svenska kvinnor. 

Antalet nya bekräftade fall. 
FOHM (1126)
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Antal avlidna till följd av infektion, med information om den 
avlidna var boende på ett äldreboende. 

FOHM (1126)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

• Under torsdagen vårdades 217 patienter på landets 
intensivvårdsavdelningar (IVA) vilket är en 19 % 
ökning jämfört med föregående lägesbild. Befintlig 
IVA-kapacitet på nationell nivå var 29 % under 
torsdagen. 

• Cirka 1 700 patienter vårdas på övriga 
vårdavdelningar. 

• Socialstyrelsen publicerar en rapport kring 
överlevnadsgraden bland patienter med bekräftad 
smitta. Rapporten visar att såväl andelen patienter 
som behöver vård samt andel patienter som avlider till 
följd av infektion efter sjukhusvård har halverats sen 
pandemins början. 

Antalet nyinläggningar på IVA. 
FOHM (1126)

Prognos för nyinläggningar på IVA i Region Stockholm   
FOHM (1126)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 
FOHM (1126)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 
Nedan återges i fallande ordning de regionerna som hade störst 
andel sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 47: 

– Västmanland (458 sjukdomsfall/100 000 invånare, att 
jämföra med 394 en vecka tidigare)

– Örebro (402 sjukdomsfall/100 000 invånare, att jämföra 
med 401 en vecka tidigare)

– Stockholm (401 sjukdomsfall/100 000 invånare, att jämföra 
med 399 en vecka tidigare)

– Västernorrland (379 sjukdomsfall/100 000 invånare, att 
jämföra med 240 en vecka tidigare)

– Uppsala (372 sjukdomsfall/100 000 invånare, att jämföra 
med 353 en vecka tidigare)

Sett till de senaste 14 dagarna har landet som helhet idag 617 
bekräftade fal per 100 000 invånare (1126).



Omvärld – Nytt scenario för smittspridning

• Regeringen gav i veckan Folkhälsomyndigheten i uppdrag att 
löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen kan se ut 
framöver. 

• Utifrån scenariot ska sedan andra myndigheter utföra flera 
uppdrag: 

– Socialstyrelsen ska ta fram förslag på insatser för att stärka 
hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att 
hantera smittspridningsscenarier. I uppdraget ingår bland 
annat att bedöma behovet av skyddsutrustning och annat 
material inom både vården och omsorgen, samt att 
prognosticera inläggning inom slutenvård och intensivvård.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram 
beskrivningar av tänkbara samhällskonsekvenser och 
åtgärder för att skapa en samlad bild av förväntad 
händelseutveckling i samhället och ge berörda aktörer en 
bättre möjlighet att planera sin verksamhet.

– Länsstyrelserna ska ta fram förslag på insatser som kan bli 
aktuella på kort och lång sikt för landets länsstyrelser. 
Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Hallands län.

Scenario 1 – Bekräftade fall (alla åldersgrupper)
(FOHM 1126)



Omvärld – forts.
Allmänt
• Skärpta lokala råd och andra åtgärder får påverkan på flera lokala näringar i Stockholm. Statistik från branschorganisationen Visita visar att 

restaurangbranschen i Stockholm under de senaste veckorna har kraftigt minskat sin omsättning och är nu tillbaka till nivåerna innan 
sommaren. 

Riksdag, Regering och myndigheter
• Med anledning av en fortsatt omfattande smittspridning i flera län förlänger Folkhälsomyndigheten samtliga skärpta lokala allmänna råd till den 

13 december. 
• Folkhälsomyndigheten beslutar om en ny vägledning för snabbtester vad gäller antigenprovtagning. Testerna ska ses som ett komplement för 

PCR-tester då de behöver genomföras tidigt under infektionen. Användning ska ske för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården 
samt vid misstänkt smitta i känsliga miljöer, exempelvis inom äldreomsorgen. 

• Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs året ut och meddelade även att se kommer utarbeta en ny form av omsättningsstöd för 
handels- och kommanditbolag. 

• Regeringen beslutar om en ny förordning som innebär att ersättning för inköp av skyddsutrustning till personliga assistenter lämnas retroaktivt 
för perioden 1 februari 2020 till 30 november 2020. 

• Regeringen förlänger länsstyrelsernas uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten bistå regionerna i det fortsatta arbetet med provtagning. 
• Regeringen beslutar att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från företaget CureVac. 

Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning. Ansvariga myndigheter ser en potentiell vaccinationsstart vid årsskiftet 
2020/2021. Under veckan beslutade även riksdagens finansutskott att utöka Folkhälsomyndighetens låneram till 4,5 miljarder kr för inköp av 
vaccin. 

• Under veckan träder förordningsförändringen i kraft vad gäller ett tak på 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 
vilket samtliga länsstyrelser sedan har beslutat om. I förra veckan meddelades även ett undantag för religionsutövning som hålls med anledning 
av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20 personer. 



Omvärld – IVO:s granskning av vård på SÄBO
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 

genomfört en granskning av landets regioner i syfte 
att se om äldre som bor på särskilt boende (SÄBO) 
har fått vård och behandling utifrån sitt individuella 
behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 

• IVO:s bedömning baseras på journalgranskningar 
samt intervjuer med kommuners medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor och representanter för 
regionerna. 

• Granskningen visar att nära en femtedel av 
patienterna inte har fått en individuell bedömning av 
en läkare. 40 % av de som inte fått en individuell 
bedömning av en läkare har ej heller fått det av en 
sjuksköterska. 

• Distansbedömningen har enligt IVO inte 
dokumenterats eller förmedlats till patient/närstående 
på ett tillfredställande sätt. 

IVO
(1124)



Omvärld – IVO:s granskning av vård på SÄBO (forts.)

• IVO bedömer bristerna som allvarliga och riktar därmed beslut till samtliga regioner (med undantag för 
Gotland och Värmland som endast inkomma med redovisning då smittspridningen inte hade tagit fart 
under den aktuella granskningsperioden): 

1. Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov 
vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

2. Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts 
delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

3. Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med 
gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

4. Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft 
misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

• IVO väntas fatta beslut vad gäller kommuner och privata vårdutförare i december 2020. 



Region Stockholm

Smittstatus Region Stockholm 
• Regionens samlade bedömning är att antal nya bekräftade fall är fortsatt mycket högt och att 

antalet patienter som behöver sjukhusvård ökar. Smittan förekommer i alla åldersgrupper och 
i hela länet. 

• Sedan den 19 november är stabsläge infört för stärkt ledning av hälso- och sjukvården. I och 
med stabsläget har Regional särskild sjukvårdsledning införts. Samtliga av länets akutsjukhus 
arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge för att möta det samlade behovet av vård, både för 
patienter med covid-19 och andra akuta tillstånd.

• 2 667 (+102 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad covid-19 har avlidit i 
regionen. (1126)

• Regionen ser en fortsatt ökning vad gäller antal sjukhusvårdade, såväl på IVA som övriga 
avdelningar. Den 26 november vårdades 764 patienter (+144 sedan föregående lägesbild) på 
länets sjukhus, av dessa vårdas 68 patienter (+22 sedan föregående lägesbild) på IVA. 

2020-11-27



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 47 var 21,8 % av alla PCR-
tester positiva, vilket är att jämföra med 
22,2 % under vecka 46. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 
t-o-m den 22 november, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm 20201124



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 24 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). 
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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. 48
• Bekräftade fall av covid-19 vid 34 (24) vård- och omsorgsboende och 3 (3) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 

84 vård- och omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.
• Totalt är 162 (104) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 8 (4) personer på servicehus. Utöver 

det vistas 16 (7) person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.
• 26 (22) 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.
• 43 (35) personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser. 
• 24 (40) personer över 65 år med misstänkt covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.
• 99 (68) personer över 65 år som normalt har hemtjänst är inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19.
• Tillgången till lediga platser för äldre är god (438 inom VoB och 32 i servicehus).
• 16 (14) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.
• 27 (12) 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 24 november. Föregående veckas uppgift i parentes)



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



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 
andra utsatta grupper (forts.)
Besöksstopp vid stadens vård och omsorgsboenden samt servicehus 
till den 14 december
• Med anledning av den ökande smittspridningen har stadens 

krisledningsnämnd tidigare beslutat att införa besöksstopp vid stadens 
vård och omsorgsboenden samt servicehus till den 30 november. 

• Verksamheterna har, enligt beslutet, rätt att besluta om avsteg från stoppet 
om man bedömer att särskilda skäl föreligger.

• Krisledningsnämnden beslutar nu att Stockholms stad förlänger 
besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden samt servicehus. 
Beslutet gäller fr.o.m. den 1 december 2020 till och med den 14 december 
2020 om inte annat beslutas.

• Verksamheterna har fortsatt rätt att besluta om avsteg från 
besöksstoppen, om bedömningen är att särskilt behov föreligger. 
Besöksstoppet anpassas därför efter lokala förhållanden, vilket gäller 
särskilt för att bryta separation med make, maka och partner. 



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.

2020-11-27
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