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Sammanfattar perioden 31 december 2020 – 7 januari 2021



Omvärld - Smittstatus
• Globalt finns det nu 87 miljoner bekräftade fall. Samtliga världsdelar rapporterar ett mindre antal fall per 

vecka jämfört med tidigare perioder, vilket enligt ansvariga svenska myndigheter troligtvis beror på en 

minskad rapporteringsgrad samt att enskildas vilja att genomgå en provtagning under långhelgerna 

bedöms som låg. 

• I Europa fortsätter smittspridningen att befinna sig i en hög platåfas och flera geografiska områden som 

tidigare rapporterat om en minskning rapporterar nu om en ökning av antalet nya bekräftade fall. 

• Oro för en ökad smittspridning samt en högre förekomst av nya virusvarianter medför att flera länder 

återinför hårda restriktioner.

Fall EU/EEA samt Storbritannien per vecka 

FOHM (0107)

Fall EU/EEA samt Storbritannien för vecka 51 och 52 2020

FOHM (0107)



Omvärld – Smittstatus (forts.) 

• Jul- och nyårshelgerna har medfört en försenad inrapportering vad gäller 

antal bekräftade fall i Sverige, men ansvariga myndigheter bedömer att 

spridningen är på en fortsatt hög nivå.

• I början på det nya året ser ansvariga myndigheter en ökning i samtliga 

ålderskategorier, men detta bedöms bero på en låg provtagningsgrad under 

långhelgerna. 

• Den 7 januari hade 18 fall av de eventuellt mer smittsamma virusstammarna 

från Storbritannien och Sydafrika upptäcks i Sverige. Samtliga fall utom fem 

hade en resekoppling. 

• Den svenska sjukvården har en hög belastning där bemanningssituationen 

är en fortsatt stor utmaning. 

• Ansvariga myndigheter bedömer att det stora antalet patienter, samt det 

höga antalet avlidna, troligtvis kommer att ligga kvar på en hög platånivå 

under minst ett par veckor.

• Befintlig IVA-kapacitet på nationell nivå var den 7 januari 22%, men 

situationen skiljer sig åt på ett betydande sätt mellan landets regioner och 

kan ändras snabbt. Fyra regioner rapporterar om en kapacitet på under 

10 % i början av veckan. 

Antalet nya bekräftade fall. 

FOHM (0107)

2021-01-07

Antalet nyinläggningar på IVA. 

FOHM (0107)



Omvärld – Smittstatus (forts.)

Vårdbelastning 

FOHM (0107)



Omvärld
Allmänt

• Efter att EU:s läkemedelsmyndighet EMA rekommenderat att Modernas vaccin godkänns inom unionen fattade EU-

kommissionen under onsdagen beslut att godkänna vaccinet för användning. Sverige väntas få 11 000 doser av 

vaccinet under nästa vecka. Vaccinet behöver tas genom två doser för att vara verksamt och Sverige har sedan 

tidigare avtal om totalt 3,6 miljoner doser från tillverkaren. 

• EMA meddelar att de med stor sannolikhet inte kommer att godkänna AstraZenecas vaccin under januari 2021. Detta 

då myndigheten anser att de behöver mer information i ärendet. Sedan tidigare har Storbritannien, som första land i 

världen, godkänt leverantörens vaccin för bred användning i landet. 

Riksdag, Regering och myndigheter

• Regeringen aviserar att de under fredagen kommer att besluta om nya möjligheter för huvudmän att införa distans-

eller fjärrundervisning på landets högstadieskolor för att på så sätt undvika trängsel i de egna lokalerna eller inom 

kollektivtrafiken. Beslutet är inte en allmän rekommendation utan ska innebära en möjlighet som sedan kan anpassas 

utifrån lokala möjligheter och behov. Möjligheten gäller från och med den 11 januari. Stockholms stad följer beslutet i 

nära samverkan med Smittskydd Stockholm. 

• Folkhälsomyndigheten informerar att regionala anpassningar kan göras för att ex. vaccinera vårdpersonal parallellt 

med övriga grupper inom fas 1. 

• Regeringen föreslår att de 2 miljarder kronor som skulle gått till regionerna för uppskjuten vård under första halvåret 

2021 får användas till vård av de som drabbats av covid-19. Ersättningen kommer att betalas ut via en 

schablonersättning per capita. 



Region Stockholm

• Regionens samlade bedömning är att det är en fortsatt hög 

smittspridning i länet och sjukvårdsbehovet ligger kvar på en mycket 

hög nivå, utan tecken på avmattning. 

• Folkhälsomyndigheten utreder i samråd med regionen vad den 

minskande trenden i regionen beror på – en reell minskning, en 

minskad provtagning eller en kombination av de båda. 

• Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala 

särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. 

Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har 

en mycket ansträngd situation. Planerad vård som kan vänta skjuts 

upp. Beslutet gäller till den 31 januari men kan komma att förlängas. 

• 3 319 (+163 sedan föregående lägesbild den 30 december 2020) 

personer med bekräftad covid-19 har avlidit i regionen. (0107)

• Den 5 januari vårdades 745 patienter (-18 sedan föregående 

lägesbild) med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk 

vård. Av dessa vårdas 78 i intensivvård (-6 sedan föregående 

lägesbild). 

2021-01-07

FOHM (0105)



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 årets första vecka var 19,1 % av 

provsvaren positiva, att jämföra med 17,4 % 

under vecka 52 2020. 

• Regionen rapporterar om att efterfrågan på 

provtagningstider minskade under jul- och 

nyårshelgerna. Förändringen gäller både tider för 

PCR-provtagning såväl som antikroppstester. 

Antalet nya bekräftade fall per vecka i Region Stockholm 

t-o-m den 3 januari, uppdelad utifrån provtagning   

Region Stockholm (0105)



Stockholms stads lägesbild – Lägesmätning 5 januari

• 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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Stockholms stads lägesbild - Äldreomsorg och omsorg för 

andra utsatta grupper 

Statistik vecka 1

• Bekräftade fall av covid-19 vid 19 (26) vård- och omsorgsboende och 5 (3) servicehus i Stockholms stad. Det finns totalt 83 

vård- och omsorgsboenden och 12 servicehus i staden.

• Totalt är 74 (114) personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade, och 9 (6) personer på servicehus. Utöver det vistas 

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

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

85 har svarat på frågorna.

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

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

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

• Tillgången till lediga platser för äldre är god (489 inom VoB och 35 i servicehus)

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

• 6 (13) 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 (forts.)



Stockholms stads lägesbild

Vaccination

• Vaccinationsprocessen för boende på särskilda boenden för äldre inom Stockholms stad pågår enligt Region 

Stockholms planering.

• Planering för vaccinering av stadens medarbetare inom vård och omsorg pågår i samverkan med Region Stockholm, 

Länsstyrelsen Stockholm och länets övriga kommuner. 

– Stadens medarbetare inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccinering av regionens utsedda vaccinatörer.

– Målsättningen är att vaccineringen kan inledas i början av nästa vecka.

– Den centrala krisledningen genomför inventering och har dialog om möjliga lokaler för att utöka 

vaccinationskapacitet inför vaccination av omsorgspersonal. Detta sker på förfrågan från Regionens anlitade 

vaccinatör.

• Vaccination är bara en del i arbetet med att minska smittspridningen. Det är fortsatt av helt avgörande vikt att 

verksamheterna följer myndigheternas rekommendationer, tillämpar basala hygienrutiner, använder skyddsutrustning 

på rätt sätt och fortsatt gör löpande riskbedömningar i verksamheten samt för en dialog med hälso- och sjukvård. 

Logistik och resurs – Material 

• Materialtillgången är fortsatt god. 

• Den centrala materialfunktionen fyller nu på stadens lager för att återställa nivåerna efter de mycket höga 

beställningsvolymerna i december.



Stockholms stads lägesbild – Ny tillfällig pandemilag
• Regeringen har lämnat förslag till en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen samt andra 

beslutsfattande organ och myndigheter befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är 

möjligt.

• Riksdagen kommer nu fatta beslut i ärendet och lagen föreslås träda i kraft den 10 januari samt gälla till utgången av september 2021. 

• Beslutet innebär även att Länsstyrelserna får antal uppdrag, bland annat ett tillsynsuppdrag. Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över hur 

de föreskrifter som har meddelats av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen följs. 

• Tillsynsområdena är: 1) Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 2) Platser för fritids- eller kulturverksamhet, 3) 

Handelsplatser, 4) Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, 5) Platser för privata sammankomster samt 6)Beslut om särskilda begränsningar 

i enskilda fall.

Samverkan mellan länsstyrelserna och landets kommuner

• För att snabbt komma igång med tillsynsverksamhet och nå de mål som regeringen har satt upp behöver samhällets resurser 

mobiliseras. Det finns skäl att anta att behov av tillsyn och synlighet från det allmänna är som störst i början av lagens giltighet, d.v.s. 

under vintern 2021.

• Det kommer, åtminstone initialt, inte vara möjligt att utöva tillsyn över samtliga verksamheter utan länsstyrelsen behöver utgå från risk-

och väsentlighetsbedömningar.

• Samverkan är etablerad mellan länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) på en övergripande nivå.

• Stockholms stad samarbetar med Länsstyrelsen Stockholm genom strategiskt erfarenhetsutbyte, rapportering av trängsel samt 

förmedling av klagomål och tips från allmänheten



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.

2021-01-07


