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1. Inneliggande patienter med covid-19
(VGR)
Sammanfattning – belastning på sjukvården
inom Västra Götaland
Den 24 januari kl. 10:00 fanns det totalt 391
inneliggande patienter med covid-19, varav 20 på
intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra
Götalandsregionen.
NU-sjukvården: 56 varav 4 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 225 varav 6 IVA
Sjukhusen i Väster: 31 varav 5 IVA
Skaraborgs sjukhus: 44 varav 2 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 35 varav 3 IVA

Källa: VGR statistik Covid-19 på
https://www.vgregion.se/
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2. Sammanfattande lägesbeskrivning
Smittan minskar något jämfört med föregående rapportering. I övrigt är läget relativt oförändrat mot föregående rapportering.
Antal smittade hyresgäster på vård- och omsorgsboende har minskat både för boenden i egen regi och annan regi. Även i hemtjänsten
har antalet smittade minskat något. I dagsläget finns det konstaterat smittade omsorgstagare inom samtliga stadsområden. De allra
flesta smittade blir inte allvarligt sjuka utan har lindriga symtom.
Förvaltningen har ett fortsatt ansträngt bemanningsläge på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn och de nationella restriktionerna
kring exempelvis hemkarantän. Det pågår smittspårningar inom alla stadsområden vilket ytterligare påverkar bemanningen.
Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera, omfördela resurser och genom samve rkan
med andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.
Förvaltningens vidtagna och planerade åtgärder redovisas vidare under avsnitt 7 och 8.

Hållbar stad – öppen för världen

4

3. Nuläge – smittade i verksamheterna
Antal personer med konstaterad smitta just nu:
Kommentarer:

i verksamheter i egen regi*

178
i verksamheter i annan regi

16
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Nya fall sedan föregående rapport

39
som just nu vårdas på sjukhus**

1

Antalet smittade hyresgäster på
förvaltningens vård- och omsorgsboenden
ökar sedan föregående rapportering.
Smittade brukare inom hemtjänsten har
minskat sedan föregående rapportering.
*Siffrorna över antal konstaterat smittade i
verksamheter är exklusive de personer
som vårdas på sjukhus.

**Siffran över antal som just nu vårdas på
sjukhus innehåller både personer från
verksamheter i egen och i annan regi.
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4. Totalt antal smittade, fördelat per verksamhet

Vård- och omsorgsboende
Egen regi

Annan regi

139

15

5

Hälso- och
sjukvård*

Hemtjänst

Korttid

Egen regi

Annan regi

30

1

4

*Siffran avser endast personer som inte har andra insatser än hälso- och sjukvård.
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5. Konstaterad smitta per verksamhet och
vecka – utveckling över tid
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6. Antal vård- och omsorgsboende där smitta
förekommer
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7. Vidtagna och pågående åtgärder
• Förvaltningen följer gällande rekommendationer och restriktioner
samt rutiner kring exempelvis Source control och basala
hygienrutiner.
• Förvaltningens restauranger på exempelvis vård- och
omsorgsboenden håller stängt tills vidare.
• Träffpunkter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
restriktioner, de träffpunkter som efter riskbedömning inte
bedöms ha förutsättning att följa gällande restriktioner stängs.
• En del dagverksamheter har stängt för att omfördela medarbetare
till andra arbetsuppgifter, till exempel inom hemtjänsten.
• Förvaltningen arbetar aktivt med att möta det ökade behovet
av korttidsplatser för personer som är utskrivningsklara från
sjukvården. Förvaltningen har denna vecka öppnat ytterligare
korttidsplatser, de är främst riktade mot personer
med konstaterad covid-19.
• Samverkan pågår med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i syfte att kunna erbjuda studenter tim- eller
månadsanställning som exempelvis vårdbiträde vid behov.
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• Inom avdelningarna vård- och omsorgsboende samt hälso- och
sjukvård finns verksamhetschefer i beredskap över helgerna.

• Ingen ny semester kommer att beviljas under perioden10
januari till 7 februari.
• Förvaltningens krisledning är fortsatt aktiverad och
sammanträder två gånger per vecka.
• Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att hantera situationen
genom att prioritera och omfördela resurser enligt
kontinuitetsplaner.

• Särskilda smittspårningsteam har upprättats i stadsområdena för
att bistå primärvården vid smittspårning i förvaltningens
verksamheter och är nu igång enligt plan.
• Omfördelning av medarbetare mellan verksamheter och
stadsområden möjliggörs.
• Samverkan mellan stadens socialförvaltningar pågår i syfte att
samordna och bistå varandra vid behov.

• Samverkan är upprättad med Göteborgs Stads Leasing
och Trafikkontoret kring förvaltningens olika transportbehov.
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8. Planerade åtgärder
• Planering och förberedelser pågår för utvidgning av snabbtester för medarbetare på vård- och omsorgsboenden
innan start av arbetspass.

• Beredskap liknande det som tidigare kallades specialistteam i hemtjänsten.
• Förvaltningen arbetar löpande med att kartlägga och identifiera ytterligare samverkansbehov och har inlett en
dialog med Frivilliga resursgruppen (FRG) kring hur de kan bistå förvaltningen.
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