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Antal brukare med konstaterad 
smitta just nu :

Nya fall 
- senaste 7 dagarna

29
18

Uppgifterna avser:

• Det totala antalet brukare med konstaterad 
smitta måndag angiven vecka.

• Brukare som får insatser från Göteborgs 
Stads verksamheter inom äldreomsorg, 
funktionshinder eller i sociala boenden.

• Även brukare som verksamheterna vet vårdas 
på sjukhus på grund av covid-19 ingår.

• Vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i 
extern/privat regi redovisas separerat från 
kommunal regi.

• Brukare med konstaterad pågående smitta, 
dvs. har testats positiv.

• Göteborgare med placering utanför 
kommunen ingår inte.

- privat regi

2

Summering av nuläge - den 6 april

- egen regi

Uppdaterad 2021-04-08

31

I Göteborgs Stad finns omkring 20 000 brukare i de aktuella verksamheterna.
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Utveckling av antal brukare med smitta

Diagrammet visar totala antalet brukare 
med konstaterad eller misstänkt smitta 
måndag angiven vecka. 

Uppgifterna avser endast kommunal 
regi och summerar brukare hos 
samtliga verksamheter inom 
äldreomsorg och funktionsstöd samt 
sociala boenden. Även brukare som 
verksamheterna vet vårdas på sjukhus 
på grund av covid-19 ingår.

Sedan vecka 25 redovisas antal 
personer med misstänkt smitta. Inom 
verksamheterna arbetar man på 
samma sätt med misstänkt och 
konstaterat smittade brukare. Med 
”misstänkt smittade” avses personer 
som väntar på provtagning alternativt 
väntar på provsvar.
Källa: Inrapporterade uppgifter från 
förvaltningarna

3Uppdaterad 2021-04-08

• Fortsatt finns personer med 
konstaterad och misstänkt smitta i 
verksamheterna.
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Utveckling av antal brukare med smitta

Totalt antal nya smittade veckovis
• Antal nya fall varje vecka ligger på 

ungefär samma nivå sedan 
februari.

4Uppdaterad 2021-04-06

Diagrammet visar totala antalet nya 
smittade brukare måndag angiven vecka, 
samt från vecka 52 vid ytterligare ett tillfälle 
per vecka. För jämförbarhetens skull 
summeras värdena i en gemensam stapel.

Uppgifterna summerar brukare hos 
samtliga kommunala verksamheter inom 
äldreomsorg, funktionsstöd och sociala 
boenden, samt privat hemtjänst och vård-
och omsorgsboenden i extern regi.

Källa: Inrapporterade uppgifter från 
förvaltningarna
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Konstaterade smittade per utförare 6 april

Antal konstaterat smittade brukare 
- fördelat per verksamhetstyp och stadsområde

5Uppdaterad 2021-04-08

Diagrammet visar totala antalet brukare med 
konstaterad smitta måndag angiven vecka
per verksamhetstyp och stadsområde.

Alla korttidsplatser, inklusive särskilda covid-
enheter, rapporteras i det område där enheten 
ligger. Särskild covid-enhet finns i stadsområde 
Centrum. Personer som vårdas på sjukhus 
med covid-19 rapporteras i det stadsområde 
där de är bosatta.

Källa: Inrapporterade uppgifter från 
förvaltningarnaÄldre- samt vård- och omsorg Funktionsstöd Sociala 

boenden

Göteborg

31
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Utveckling av antal brukare med smitta 
– per stadsområde

6

Diagrammet visar utvecklingen av antal 
brukare med konstaterad smitta per 
stadsområde sedan mätningarnas start. 

Uppgifterna avser verksamheter i  
kommunal regi och summerar brukare 
hos samtliga verksamheter inom 
äldreomsorg, funktionsstöd samt sociala 
boenden. Personer som vårdas på 
sjukhus med covid-19 rapporteras i det 
stadsområde där de är bosatta.

Alla korttidsplatser, inklusive särskilda 
covid-enheter, rapporteras i det område 
där enheten ligger.

Källa: Inrapporterade uppgifter från 
förvaltningarna

Uppdaterad 2021-04-08

I uppgifterna för Sydväst ingår även sociala boenden
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Antal konstaterat smittade brukare
- inom olika verksamheter

Uppdaterad 2021-04-06

Diagrammet visar totala antalet brukare med 
konstaterad smitta måndag angiven vecka

Uppgifterna summerar brukare hos vård- och 
omsorgsboenden i kommunal och extern regi, 
inom hemtjänst i kommunal och privat regi samt 
inom bostad med särskild service (BmSS). Även 
brukare som verksamheterna vet vårdas på 
sjukhus på grund av covid-19 ingår.

Källa: Inrapporterade uppgifter från förvaltningarna
9
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Antal boenden med konstaterad smitta

• Det enda boendet med smitta avser 
korttidsboende för Covid-19

8

Antal vård- och omsorgsboenden (inklusive 
privat regi), respektive boenden med särskild 
service (BmSS) där konstaterad smitta 
förekommer, respektive vecka.

Källa: Inrapporterade uppgifter från förvaltningarna

Uppdaterad 2021-04-06
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Antal avlidna
- med beslut om särskilt boende/korttidsboende

Antal avlidna med pågående beslut om särskilt boende (registrerade 
innevarande månad) oavsett dödsorsak. 
Inkluderar även korttid, samt ej verkställda beslut.

Källa: Treserva

9Uppdaterad 2021-03-29

• Vid jämförelse av helårsresultat framgår att fler personer med 
beslut om särskilt boende avlidit under 2020 än föregående år.

• Störst skillnad mot tidigare år har enligt registreringarna varit april, 
maj och december 2020.
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• v 12: 400 fler nya fall jämfört 
med veckan innan

Nya sjukdomsfall per vecka 
- befolkningen i Göteborg

10

Uppgifterna avser antal nya fall av covid-
19 för personer i befolkningen, som har 
konstaterad smitta vecka för vecka.

Det finns inga uppgifter om antalet 
provtagningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Totalt antal sjukdomsfall
- i befolkningen per 10 000 invånare

11

Uppgifterna avser totalt antal fall av covid-
19 i befolkningen, per 10 000 invånare. 
Göteborg jämfört med övriga kommuner i 
Västra Götaland samt riket totalt.

Det finns inga uppgifter om antalet 
provtagningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Antal nya personer med konstaterad smitta
- befolkningen per 10 000 invånare per stadsdel och stadsområde

12

Uppgifterna avser antal nya fall med smitta i 
befolkningen, per 10 000 invånare, aktuell vecka.

Det finns inga uppgifter om antalet provtagningar 
per stadsdelsnämndsområde. 

Källa: Västra Götalandsregionen (VGR Smittskydd)

Stadens nya stadsområden

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Observera att antalet bekräftade fall inte ger en exakt 
bild av smittspridningen. Smittskydd Västra Götaland ser 
att det förekommer smittspridning i samhället i hela 
Västra Götaland utan undantag. Viss efterregistrering 
kan förekomma.

70+ år
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Data fram till och med 2021-03-28

Sjukvårdsbelastning och nya fall i befolkningen

13

Den 5 april kl. 10:00 fanns det 
totalt 378 inneliggande patienter 
med positiv covid-19, varav 55 på 
intensivvårdsavdelning (IVA), på 
sjukhusen i Västra 
Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
48 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
220 personer varav 30 på IVA

Sjukhusen i Väster:
24 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
41 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
45 personer varav 9 på IVA

Källa: VGR Data och analys

Fram till och med den 1 april 
hade totalt 145 238 personer i 
Västra Götaland testats positivt för 
covid-19.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Observera att den 27 aug och 2 sept
justerade Folkhälsomyndigheten sin data 
över antal bekräftade fall.

Källa: Smittskydd Västra Götaland, VGR Data och analys
Data fram till och med 2021-04-05
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Covid-19 läget i Västra Götaland 
- per vecka och åldersgrupp

Antal bekräftade fall sedan vecka 40 
uppdelat per åldersgrupp

Källa: VGR SmiNet

14

• v 8 samtliga åldersgrupper ökar, mest 
ökar 0-19 och 40-49 år

• v 9 samtliga åldersgrupper minskar

• v 10 åldersgrupper under 40 år ökar

• v 11 alla åldersgrupper ökar. 40-49 år 
ökar mest i antal fall, 0-19 år har störst 
procentuell ökning

• v 12 alla åldersgrupper ökar. 40-49 år 
ökar mest i antal fall, 70-79 år har 
störst procentuell ökning.

Den 26 november (v 48) ändrades definitionen för vad som ska betraktas som ett bekräftat fall av covid-19 till att även 
inkludera påvisning av antigen.

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Antal fall i Västra Götaland
per kommun och vecka 9-12

15

• Under vecka 12 rapporterades fall från samtliga kommuner, totalt 7 307 fall . Kommunen med lägst 
antal hade 4 inrapporterade fall och kommunen med flest fall hade 2 884.

"n"= totalt antal fall

Antal bekräftade fall per 10 000 
invånare, samtliga kommuner i 
Västra Götalands län.

Källa: VGR SmiNet

Kommunens färg redovisar incidensen (antal fall per 10 000 invånare) 
och siffran anger antal fall under respektive vecka.

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Antal fall i Göteborg
per stadsdel och vecka 9-12

16

"n"= totalt antal fall

Antal bekräftade fall per 10 000 
invånare i Göteborg, uppdelat 
per stadsdel och stadsområde.

Källa: VGR SmiNet

Färgen på tidigare stadsdelar redovisar incidensen (antal fall per 10 000 invånare) 
och siffran anger antal fall under respektive vecka. Röd gräns redovisar ny indelning i 
stadsområden för Göteborg.

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Antal nya bekräftade smittade per vecka per 10 000 inv
Västra Götaland jämfört med region Stockholm och region Skåne

Stockholm
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Västra Götaland

Antal nya sjukdomsfall
- storstadsregionernas befolkning

Uppgifterna avser totalt antal nya 
bekräftade fall av covid-19 i 
befolkningen, per 10 000 invånare. 
Västra Götalandsregionen jämfört med 
region Stockholm och region Skåne.

Det finns inga uppgifter om antalet 
provtagningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

17Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Antal nya intensivvårdade per vecka 
Västra Götaland jämfört med region Stockholm och region Skåne

Stockholm

Skåne

Västra Götaland

Nya intensivvårdade patienter 
- storstadsregionernas befolkning

Uppgifterna avser totalt antal nya 
intensivvårdade per vecka på grund av 
covid-19. Västra Götalandsregionen 
jämfört med region Stockholm och 
region Skåne.

Källa: Folkhälsomyndigheten

18Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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- Västra Götaland befolkningen

19

Efterregistrering förekommer. Det faktiska antalet vaccinerade personer är därför något högre än det som 
redovisas här. Med vuxna menas personer 18 år och äldre. Västra Götalandsregionen vaccinerar i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Vaccintillgången bestämmer vaccinationstakten.

Källa: Folkhälsomyndigheten
* Uppgifterna avser totalt antal/andel personer i befolkningen som har vaccinerats med minst 1 dos 
vaccin mot covid-19 (de som har fått dos 2 ingår därmed). Siffrorna är ackumulerade dvs visar 
totalt antal personer hittills.

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-28
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Nationell statistik – smitta i befolkningen
Nya sjukdomsfall per dag

Nya intensivvårdade per dag

Avlidna per dag

20

Sjukdomsfall totalt per 100 000 invånare

Uppdaterad 2021-04-05 data t om 2021-03-31
-ingen uppdatering 2 april p.g.a. långfredag
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