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Omvärld – Smittstatus 

• Globalt finns det tendenser till att ökningstakten minskar något och det finns 

även tecken på att spridningen kan ha nått en hög platånivå. 

• I Europa fortsätter den fallande trenden, men smittspridningen skiljer sig åt 

på ett betydande sätt mellan de olika länderna. Detta kan enligt 

Folkhälsomyndigheten (FOHM) bero på ländernas olika åtgärder och 

förutsättningar, men även att de använder sig av s.k. snabbtester i olika 

grad vilket påverkar redovisningen.

• I Sverige fortsätter spridningen att öka, men det finns nu tendenser till en 

avtagande eller platåliknande trend i vissa regioner. Smittspridningen 

fortsätter påverka landets vårdavdelningar och antal avlidna till följd av 

smittan ökar.

• Under torsdagen vårdades 258 patienter på landets 

intensivvårdsavdelningar (IVA) och befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå 

var då 22 %. 

• Cirka 1 800 patienter vårdas på övriga vårdavdelningar. 

• 20 av landets 21 regioner rapporterar om försämringar på kort och lång sikt. 

Antalet nya bekräftade fall. 

FOHM (1210)
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Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (1210)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FOHM (1210)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

Nedan återges regionernas sjukdomsfall per 100 000 invånare under vecka 48 och 49.

Region V. 48 V. 49 Trend 

Blekinge 229 287

Dalarna 277 291

Gotland 389 538

Gävleborg 421 488

Halland 232 319

Jämtland 

Härjedalen 272 247

Jönköping 292 292

Kalmar 268 252

Kronoberg 310 269

Norrbotten 361 271

Region V. 48 V.49 Trend 

Skåne 413 526

Stockholm 468 440

Sörmland 205 190

Uppsala 363 365

Värmland 165 196

Västerbotten 330 299

Västernorrland 491 479

Västmanland 485 483

Västra Götaland 253 259

Örebro 292 243

Östergötland 128 169

Information om 

trendbedömning 

Kraftig ökning (>100 fall/100 000 

inv)

Ökning (21-99 fall/100 000 inv)

Utplanande (+-20 fall/100 000 

inv)

Minskning (-21-99 fall/100 000 

inv)

Kraftig minskning (>-100 fall/100 

000 inv)



Omvärld – Regering, riksdag och myndigheter

Allmänt

• EU:s medlemsländer enas om förslag till långtidsbudget 2021-2027 inklusive stöd till medlemsländerna med anledning av pandemin. 

• Bris rapporterar om att fler barn söker information hos organisationen kring ångestproblematik jämfört med tidigare år, samtidigt som färre 

söker information om mobbning. 

Riksdag, Regering och myndigheter

• Riksdagen beslutar om fortsatt giltighet för lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den 31 maj 2021. Lagen ska 

fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål i domstol trots att den har upphört den 31 maj, om ärendet eller målet har inletts 

dessförinnan.

• Riksdagen beslutar att lagen om register över nationella vaccinationsprogram även ska innehålla vaccinationer mot covid-19. 

• Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till 

arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser. 

• Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån 

under pandemin. Myndigheten får även i uppdrag att kartlägga och analysera hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

• Regeringen föreslår en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och dag 

365 i rehabiliteringskedjan. Undantaget gäller vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Detta med anledning av att 

flera patienter får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av pandemins belastning på vården.

• Regeringen förlänger maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och stöd till start av näringsverksamhet till den 31 december 2021.



Omvärld – Nya föreskrifter och råd

• FOHM beslutar om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som den 14 december 

ersätter de tidigare beslutade lokala allmänna råden. Föreskrifterna gäller till den 30 juni 2021.

• Regleringarna utgår från skyddsplikten i smittskyddslagen och på det sättet påverkas alla som 

lever i Sverige.

• Innebär ett förtydligandet av individers och verksamheters skyldighet att vidta åtgärder. 

• Flera skrivningar har nu skärpts, exempelvis kring hemarbete där det är möjligt eller att undvika 

trängsel i gemensam utrymmen. 

• Uppmanar svenska folket att särskilt iaktta åtgärder under de kommande långhelgerna genom att 

hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör 

bara ske i en mindre krets. Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för 

smittspridning.

• I samband med ikraftträdandet kommer ett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att 

tillsammans med FOHM skicka ut ett sms till 20 miljoner svenska abonnemang med en 

uppmaning att följa föreskrifterna samt upplysa om att mer information finns tillgängligt på 

krisinformation.se. 



Omvärld – En ny tillfällig pandemilag

• Regeringen remitterade under veckan ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Staden är 

remissinstans i ärendet. Remisstiden löper till den 23 december 2020. 

• Lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen och föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 

samt upphöra vid utgången av mars 2022.

• Verksamheter som ska omfattas av lagen är 1) allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 2) 

platser för fritids- eller kulturverksamhet 3) handelsplatser 4) kollektivtrafik, 

samt 5) användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster (ex. föreningslokaler

och festlokaler men ej uthyrning av ex. privatbostad).

• Ska möjliggöra en differentiering av åtgärderna utifrån verksamheternas förutsättningar, 

exempelvis genom att teatrar, loppmarknader och orienteringstävlingar omfattas av olika krav och 

begränsningar.  

• Förslaget ger även en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett 

sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Förslaget innebär att 

regeringen kan ge kommuner rätt att besluta om förbud om att vistas på en särskild plats.

• Beslut om nedstängning och begränsningar av tillträde till allmän plats ska underställas 

riksdagens prövning inom en månad.



Omvärld – Vaccinationsarbetet nationellt 

• Regeringen har slutit ytterligare en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) kring vaccinationsarbetet. Överenskommelsen gäller under hela 2021. 

• Överenskommelsen följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. 

• Målet är att alla boende i Sverige som är över 18 år, eller som är under 18 år men i en 

riskgrupp, ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

• Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att ta kostnaden för vaccin och vaccinationer. 

Regeringen avsätter även 400 miljoner kr för löpande kostnader i vaccinationskedjan samt inför 

en statlig ersättning på 700 miljoner kr för de regioner som uppnår särskilda överenskomna mål.

• Med tidigare satsningar innebär nu det statliga stödet, inklusive låneram för inköp, uppgår till 9 

miljarder kronor. 

• Regeringen ger även Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag att köpa in 21 extra kryofrysar för att 

säkerställa den nationella tillgången och därmed den regionala lagerhållningen. 



Omvärld – Vaccinationsarbetet i Region Stockholm  
• Region Stockholm vaccinationsansvarig i Stockholms län och  planerar för hur invånarna ska erbjudas 

vaccin i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning: 

– Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst.

– Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig 

omsorg. 

– Vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår också.

• Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd gav i veckan Stockholms läns sjukvårdsområde i uppdrag att 

upprätta en operativ samordningsfunktion för vaccineringen inom den nära vården (ex. vårdcentraler). 

• Vaccination ska inledningsvis utföras av vårdgivare som finns nära den prioriterade gruppen. När fler 

vaccindoser säkrats kommer även denna verksamhet att breddas så att alla regionens 400 vaccinatörer 

blir del av vaccinationen.  

• Det ska finnas en förberedelse för att vaccinera i större lokaler eller andra rutiner som bedöms som 

relevanta för att erbjuda vaccin till ett stort antal invånare per dag. 

• Staden arbetar i nära kontakt med regionen och övriga kommuner i länet för att säkra ett effektivt och 

enhetligt vaccinationsarbete. 



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att antalet patienter som behöver 

sjukhusvård är på en mycket hög nivå och fortsätter uppåt. Vården är 

hårt belastad och förbereder för en ytterligare påverkan. 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.

• 2 864 (+90 sedan föregående lägesbild) personer med bekräftad 

covid-19 har avlidit i regionen. (1210)

• Regionen ser en fortsatt ökning vad gäller antal sjukhusvårdade, såväl 

på IVA som övriga avdelningar. Den 10 december vårdades 780 

patienter (+29 sedan föregående lägesbild) på länets sjukhus, av 

dessa vårdas 90 patienter (+9 sedan föregående lägesbild) på IVA. 

• Under onsdagen genomförde regionen en presskonferens där hälso-

och sjukvårdsdirektören betonar det allvarliga läget och uppmanar 

samtliga stockholmare och verksamheter i Stockholm att ta sitt ansvar 

för att följa råd och rekommendationer.
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Region Stockholm – Hemställan om personella resurser

• Situationen i hälso- och sjukvården är ansträngd och Region Stockholm har därför 

gjort en hemställan om att få tillgång till vissa personella resurser. 

• Hemställan riktade sig till privata vårdgivare i länet, Socialstyrelsen, Försvarsmakten 

samt aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR), där staden ingår. 

• Regionen hemställer om:

– Intensivvårdsundersköterskor

– Undersköterskor

– Intensivvårdssjuksköterskor

– Anestesisjuksköterskor

– Allmänsjuksköterskor med erfarenhet



Region Stockholm – Genomförd provtagning 

• 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 49 var 18,9 % av alla 

provtagningar för pågående smitta positiva, 

vilket är att jämföra med 21,2 % under vecka 

48. Regionen rapporterar samtidigt om att 

färre personer bokade provtagning under 

vecka 49 jämfört med vecka 48. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 

t-o-m den 22 november, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm 20201206



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 8 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). 

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.…

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. 50

• Bekräftade fall av covid-19 vid 34 (39) vård- och omsorgsboende och 6 (4) servicehus i Stockholms stad. Det 

finns totalt 84 vård- och omsorgsboenden och 13 servicehus i staden.

• Totalt är 151 (179) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 15 (14) personer på servicehus. 

Utöver det vistas 12 (20) person på särskilda kortidsenheter för covid-19, dvs inte ordinarie VOB.

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

utförare, varav 84 har svarat på frågorna.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (420 inom VoB och 37 i servicehus).

• 22 (15) personer inom LSS grupp- och servicebostäder med konstaterad covid-19.

• 18 (17) 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 8 december. Föregående veckas uppgift i parentes)



Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper (forts.) 



Stockholms stads lägesbild – Fortsatt besöksförbud på 

stadens SÄBO

• Regeringen beslutade den 19 november 2020 om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten (FOHM) 

möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre (SÄBO) om det 

behövs för att förhindra spridning av covid-19. Förordningen trädde i kraft den 21 november 2020 och 

upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

• FOHM beslutade den 3 december om nya föreskrifter vad gäller besöksförbud på SÄBO. Staden var 

remissinstans i ärendet. En kommun eller region som bedömer att det föreligger behov av ett 

besöksförbud måste uppvisa att kommunen och regionen har vidtagit de grundläggande åtgärderna som 

krävs för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 på SÄBO. 

• FOHM har därefter beslutat att införa förbud i en rad svenska kommuner, däribland Stockholms stad. 

Förbudet gällde till och med den 12 december.

• FOHM har fattat en nytt beslut om att förlänga besöksförbudet på SÄBO i Stockholms stad från 

13 december fram till den 22 december.



Stockholms stads lägesbild – Distansundervisning på 

högstadiet

• Smittskydd Stockholm rekommenderar samtliga 

kommuner i Stockholms län att övergå till 

distansundervisning på högstadiet från och med 

måndag 14/12.

• Beslutet baseras på smittläget och vårdbehovet i 

länet. Syftar till att antalet möjliga kontaktytor ska 

vara så få som möjligt för att på så sätt bidra till en 

minskad smittspridning. 

• Rekommendationen gäller terminen ut.  

Stadens åtgärd

• Staden följer rekommendationen och kommer 

tillämpa distansundervisning för högstadiet från och 

med 14/12 och terminen ut. Undantag görs för 

särskola samt elever i behov av särskilt stöd.



Stockholms stad – Förlängning av åtgärder för att minska 

smittspridningen 
• Staden har tidigare beslutat om att stänga publika verksamheter som inte 

har en avgörande samhällsfunktion till den 13 december. Den centrala 

krisledningen beslutar nu om en fortsatt inriktning där verksamheterna 

rekommenderas att hållas stängda till den 17 januari. Beslutet omfattar 

bland annat: 

– Stadens museer 

– Gym och simhallar, men där barn och unga fortfarande kan ta del av 

verksamheten 

– Träffpunkter och mötesplatser för seniorer

• Utgångspunkten är att barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull 

fritid så långt det är möjligt. Fritidsaktiviteter för barn och unga som kan 

anordnas på ett smittsäkert sätt fortsätter som planerat. 

• Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet för de som verkligen 

behöver detta i sin vardag.

• Samtliga verksamheter förstärker ytterligare de anpassningar som gjorts 

för att hålla besökarantalet i lokalen på en låg nivå.



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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