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Information

Detta är en förenklad, nedkortad version av den särskilda lägesbilden och innehåller 
enbart en uppdatering av siffror kring smittspridning.

Denna version rapporteras på måndagar och fredagar. Den ger en bild över hur 
smittspridningen har utvecklats sedan föregående rapportering. Viss efterjustering av 
siffror kan ske p.g.a. helg.

Om något särskilt hänt som behöver rapporteras så läggs det också med för respektive 
område.
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Innehåll

Område: Ansvarig:

1. Äldreomsorg/hälso- och sjukvård Babbs Edberg

2. Funktionshinder Camilla Blomqvist

3. Individ-och familjeomsorg Gitte Caous, Michael Ivarsson

Rapportering från 27 maj inom parentes.
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1. Smittspridning – Äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård

Smittspridning

• Smittspridning inom äldreboenden, 22 (28) boenden av 54 har konstaterad smitta på 
någon enhet

• Äldreboenden i privat regi har 3 (3) boenden av 16 med konstaterad smitta*

• Antal konstaterade smittade hyresgäster på äldreboende 103 (125)

• Antal konstaterat smittade brukare i hemtjänsten 34 (47)

*Uppgiften justeras måndagar.
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2. Smittspridning - Funktionshinder
Smittspridning

• Det finns 4 (7) brukare med konstaterad smitta.

• Vi har konstaterad smittspridning inom bostad med särskild service 3 (6) personer, 
daglig verksamhet 0 (0) personer, boendestöd 1 (1) personer och personlig assistans 0 
(0) personer.

• Konstaterad smitta finns på 2 (4) av våra boenden med särskild service (BmSS-
boenden).
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3. Smittspridning – Individ- och familjeomsorg
Smittspridning

• 1 (2) konstaterat smittade inom social resursförvaltnings 1200 boendeplatser.

• Ingen känd smitta på HVB (hem för vård och boende) och stödboende.



7Hållbar stad – öppen för världen

Kompletterande rapportering

Västra Göteborg: Hög sjukfrånvaro bland personal på ett boende med särskild service 
för personer med stora behov. Det löses genom att flytta personal internt från daglig 
verksamhet.

Östra Göteborg: På korttidsenheten har provtagning gjorts av en brukare, utan symtom, 
med anledning av flytt. Resultatet visade positivt för covid-19 och därmed finns risk att 
andra brukare och personal har exponerats. Nu testas flera, sedan 18 maj använder 
stadsdelen visir i verksamheten vid ansiktsnära kontakt.

Majorna-Linne: Som tidigare rapporterat är några medarbetare i en hemtjänstgrupp 
konstaterat smittade av covid-19. Smittskyddsläkarna ser en utveckling av smittspridning 
i "kluster" där smittskyddsarbetet utvecklas till mer spårning för att kunna begränsa 
spridning.
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Nuläge konstaterat smittade 29 maj

Totalt
Göteborg 
nuläge: 

167 (195**)

*exklusive tillfrisknade och avlidna
** rapporterat 26 maj. 
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Antal brukare* med konstaterad smitta per förvaltning 29/5 kl.12:00, inom rapporterande verksamheter


