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Sammanfattar perioden 22 december-30 december



Omvärld – Smittstatus 
• Globalt ser smittan ut att öka på nytt från en hög platånivå och i Europa syns 

återigen en ökning från innan helgerna i många länder.

• De muterade virusstammarna från Storbritannien respektive Sydafrika 

upptäcks i allt fler länder i världen, även i Sverige.

• I Sverige tyder allt på att antalet bekräftade fall fortsätter att öka, även om 

stapeln i diagrammet visar nedåt bedömer FOHM att det är eftersläpning.

• Den svenska sjukvårdens kapacitet ligger nära maxgränsen. Utrustning, 

respiratorer och lokaler finns, men personal saknas för ytterligare 

uppskalning.

• 30 dec vårdas 402 patienter (ökning med 19% senaste dygnet) på landets 

IVA-avdelningar och befintlig IVA-kapacitet var 18% den 29 dec. Landets 

totala IVA-kapacitet går för första gången någonsin under 20%.

• Cirka 2 872 patienter vårdas 29 dec på övriga vårdavdelningar, (+ 642 från 17 

dec. 

• 15 av landets 21 regioner befinner sig i ett aktiverat förstärkningsläge och 

idag ligger 460 fler patienter inne jämfört med när det var som värst i våras. 

• Samtliga 21 regioner rapporterar om försämringar på såväl kort som lång sikt. 

Antalet nya bekräftade fall. 

FOHM (1229)
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Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (1229)



Omvärld – vaccinering mot Covid-19

• Det amerikanska läkemedelsföretaget Novavax inleder en fas 3-studie för sitt vaccin mot Covid-19 i USA 

och Mexiko, uppger amerikanska folkhälsomyndigheten NIH. Omkring 30 000 frivilliga vuxna ingår i studien.

• I mitten av januari väntas ytterligare två vaccin, från Moderna och Astra Zeneca, få godkännanden av 

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. EU:s godkännande av Astra Zenecas vaccin dröjer antagligen 

till slutet av januari. 

• Storbritannien har som första land nödgodkänt Astra Zenecas vaccin mot Covid-19. 

• Spanien fick vänta en dag extra med att skala upp landets vaccinering då en leverans av 350 000 doser av 

Pfizer-BioNTechs vaccin försenats från fabriken i belgiska Puurs. Förseningen påverkade även leveranser 

till ytterligare sju europeiska länder.

• Vaccinationsprogrammet mot Covid-19 i Sverige inleddes den 27 december med de ca 4 900 första 

doserna av Pfizer-BioNTechs vaccin enligt plan (samma personer får dos 2 om 21 dagar).

• Ytterligare doser om totalt 180 000 förväntas till Sverige under v.53 och v.1

• I Sverige räknar FOHM att vaccinationsprogrammet går in i fas 2 i mitten av februari.

• Enligt en undersökning från företaget Novus är 71% av svenskarna positiva till att vaccinera sig mot Covid-

19 idag, jämfört med endast 36% somras. 12 % av de tillfrågade sade nej till vaccin mot Covid-19.

2020-12-30



Omvärld

Riksdag, Regering och myndigheter

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla från gymnasieåldern och uppåt bär CE-märkta 

engångsmunskydd i kollektivtrafiken från 7 januari 2021 på vardagar mellan kl. 07-09 samt kl.16-18. 

• 23 dec uppdaterade Folkhälsomyndigheten nationella allmänna rekommendationer för vård- och 

omsorgspersonal avseende användandet av munskydd.

• Regeringen föreslår att den nya pandemilagen gäller från 10 januari och till sista september 2021. 

Regeringen föreslår vidare att länsstyrelserna får tillsynsansvar för lagen. Pandemilagen har skickats 

till Lagrådet för behandling. 

• Folkhälsomyndigheten meddelar att fas 2 i Sveriges vaccinationsprogram beräknas starta i mitten av 

februari och då parallellt för; alla över 70 år, vuxna boende på LSS, personal inom vård och omsorg. 

• MSB uppmanar allmänheten att köra extra försiktigt för att undvika trafikolyckor som ytterligare kan 

belasta vården samt att vara extra varsam med fyrverkerier. På MSB.se finns råd om 

fyrverkerihantering på flera språk. MSB uppmanar också till extra varsamhet med tanke på brandrisk. 

• Regeringen inför krav på negativt testresultat för inresande från Storbritannien från 1 januari. Testet 

ska tas senast 72 timmar före ankomst till Sverige. Svenska medborgare som anländer från 

Storbritannien bör testa sig vid ankomst och stanna hemma/isolera sig i 7 dagar. 



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att det är en fortsatt hög 

smittspridning i länet och sjukvårdsbehovet ligger kvar på en 

mycket hög nivå . 

• Sjukvårdsbehovet har varierat runt 800 patienter sedan 

slutet av november och än så länge syns inga tecken på en 

nedgång.

• Planerad vård som kan vänta skjuts upp. Beslutet gäller till 

den 31 januari men kan komma att förlängas. 

• 3 156 (+43 sedan 22 dec) personer med bekräftad covid-19 

har avlidit i regionen. (1229)

• Totalt vårdas just nu 763 patienter med konstaterad covid-19 

på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 45 färre än i den 

senaste lägesrapporten 22 december. Av dessa vårdas 84 i 

intensivvård (+2 sedan 22 dec) på IVA. (1229)
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Region Stockholm – Genomförd provtagning 

• Under vecka 52 har det analyserats 44 979 tester för pågående 

covid-19 vilket är en stor men förväntad minskning som bedöms bero 

på julhelgen. Av dessa var 17,4 procent positiva. Andelen positiva 

provsvar är jämförbara med veckan före.

• Under vecka 52 genomfördes 17 624 antikroppstester som visar på 

genomgången smitta. 37,8 procent visade på ett positivt provsvar, 

vilket är jämförbart med veckan före.



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 29 december

• 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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Smitta i äldre- och LSS-verksamheter

• Bekräftade fall av covid-19 vid 26 (29) vård- och omsorgsboende och 3 (4) servicehus i Stockholms stad. Det finns 

totalt 83 vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 114 (160) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 6 (10) personer på servicehus. Utöver 

det vistas 6 (7) person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.

• 25 (24) hemtjänstutförare rapporterar att de har bekräftade fall av covid-19. Det finns 86 (13 i egen regi, 73 privata) 

utförare, varav 81 har svarat på frågorna.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (490 inom VoB och 37 i servicehus)

• 11 (7) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 13 (18) 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)



Utveckling perioden 14 april – 28 december 2020



Stockholms stads lägesbild - rekommendationer munskydd i vård

23 dec uppdaterade Folkhälsomyndigheten nationella allmänna rekommendationer avseende 

användandet av munskydd i vård. 

Smittskydd Stockholm utfärdade regionala särskilda rekommendationer redan den 14 december 

(mindre uppdatering 22 dec) vilka också fortsättningsvis gäller för Stockholms stad och som 

tidigare meddelats är;

• Smittskyddsläkaren rekommenderar starkt att all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och 

omsorg samt tandvård alltid använder heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR.

• Visir och munskydd ska användas under hela arbetspasset, även i personalutrymmen.

• Syftet är att minska risken för att asymtomatisk patient och omsorgstagare smittar personal, personal 

smittar patienter och omsorgstagare eller att personal smittar varandra.

• Det är den fortsatt höga samhällspridningen av covid-19 i Stockholms län som ligger bakom 

rekommendationen och ökad förekomst av smittspridningar inom vård och omsorg. Därför införs dessa 

tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. 

• Åtgärderna infördes från och med 14 december och kvarstår tills vidare beroende på det epidemiologiska 

läget.



Stockholms stads lägesbild

Material/logistik

• Tillgången på munskydd och övrigt skyddsmateriel är god trots hög belastning. 

• Påfyllning med leveranser ut till de som beställt sker inför nyårshelgerna. 

• Nytt material levereras in kontinuerligt och enligt plan.

Vaccination

• Stockholms stad samarbetar med Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen. 

• Vid årsskiftet påbörjades arbetet med att erbjuda vaccin till de grupper som prioriterats först; personer som 

bor på äldreboenden och servicehus i Stockholms stad, personer som har hemtjänst samt vuxna personer 

som bor tillsammans med någon som har hemtjänst i Stockholms stad, Stockholms stads medarbetare inom 

äldreomsorgen.

• Vaccinationen startar i liten skala och takten ökar över tid allteftersom nya doser av vaccin levereras till länet.

Kommunikation

• Information avseende vaccination mot Covid-19 har publicerats på stadens webb samt intranät.

Ekonomi/arbetslöshet

• Arbetslösheten v 52 uppgår till 46 700 i Stockholms kommun. Det är 15 000 fler än vid samma tid förra året. 

Det är främst långtidsarbetslösheten (6 mån och uppåt) som ökar.



Stockholms stads lägesbild – Samlad bedömning stadens 

verksamheter 
Nedan återges den centrala krisledningens samlade bedömning i korthet vad gäller stadens egna verksamheter. 

Bedömningen uppdateras veckovis vid behov.  

Samlad bedömning vad 

gäller påverkan på stadens 

egna verksamheter 

Kort sikt (14 dagar): Staden följer och arbetar proaktivt mot en ökande smittspridning, särskilt inom äldreomsorgen. 

Staden bevakar även förändringar av gällande råd, rekommendationer och stöd från statlig nivå. Det övergripande 

läget i stadens egna verksamheter är fortsatt stabilt där stadsdelsförvaltningarna rapporterar om en viss belastning vad 

gäller bemanningen i verksamhet som riktar sig till barn och unga samt vård och omsorg. Staden vidtar förberedelser 

för att kunna hantera behov som kan uppstå under jul- och nyårshelgerna när många invånare bedöms vara kvar i 

Stockholm.

Lång sikt: Staden förbereder sig för ett utdraget händelseförlopp där befintlig prognos från FHM pekar på en påverkan 

in i första delen av 2021. Berörda verksamheter har sedan tidigare utfört  beredskapsplanering, genomfört 

organisatoriska förbättringar samt stärkt upp befintliga personalresurser.

Exempel på 

planeringsförutsättningar 

framåt 

• Förstärkt trygghetsplanering och uppsökande arbete mot unga i stadsdelsförvaltningar för jul- och nyårshelgerna.

• Utgå från ett fortsatt ansträngt läge under första halvåret 2021, både avseende smittspridning, vårdbelastning och 

arbetsbelastning i övrigt. Vidare behöver återhämtning och nedprioriterade uppdrag beaktas.

• Vaccinationsinsatser planeras att inledas av Regionen efter årsskiftet utifrån MSB:s prioriteringsordning.

• Staden har god tillgång till skyddsmaterial och kan möta verksamhetsbehoven samt bibehålla stadens beredskap. 

• Fortsatt vikt av kommunikativa budskap om att följa gällande råd och riktlinjer och om vaccinationsinsatsen. 

• Smittspridningen kan antingen minska eller öka utifrån invånarnas agerande under jul- och nyårshelgerna.

Exempel på pågående 

åtgärder i korthet 

• Intern kommunikation kring testning av medarbetare, bland annat om rutin för så kallade samhällsviktiga 

funktioner.

• Tillsammans med aktörerna inom SSR fortsätter samordnande av covid-19 hantering.

• Fortsatt central uppföljning och stöttning av påverkad verksamhet i staden.



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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