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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 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 3 juni inom parentes.
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1. Smittspridning – Äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård

Smittspridning

• Smittspridning inom äldreboenden, 19 (23) boenden av 54 har konstaterad smitta på 

någon enhet

• Äldreboenden i privat regi har 3 (4) boenden av 16 med konstaterad smitta*

• Antal konstaterade smittade hyresgäster på äldreboende 83 (85)

• Antal konstaterat smittade brukare i hemtjänsten 32 (36)

*Uppgiften justeras måndagar.
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2. Smittspridning - Funktionshinder

Smittspridning

• Det finns 8 (10) brukare med konstaterad smitta.

• Vi har konstaterad smittspridning inom bostad med särskild service 6 (6) personer, 

daglig verksamhet 0 (1) personer, boendestöd 2 (3) personer och personlig assistans 0 

(0) personer.

• Konstaterad smitta finns på 5 (5) av våra boenden med särskild service (BmSS-

boenden).
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3. Smittspridning – Individ- och familjeomsorg

Smittspridning

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

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

Västra Göteborg: Läget i Västra Göteborg är oförändrat från onsdagens rapportering. Inom ordinärt 

boende är antalet smittade lågt. Vilket fortfarande är fallet. Specialistteamet har kunnat starta i veckan.

Östra Göteborg: Vi ser en liten ökning av nya konstaterade smittade inom hemtjänsten och ytterligare tre 

väntar på provsvar. Detta kan bero på en ökad testning men vi följer det noga. Samtliga av dessa ärenden 

är flyttade till specialistteamet.

Majorna-Linne: Begränsad smittspridning på äldreboende, en person med konstaterad smitta. En liten 

ökning i hemtjänsten, idag sex personer med konstaterad smitta. Höjd beredskap på mottaget inom 

socialtjänsten då fler personer söker.

Centrum: Begränsad smittspridning, endast två personer med konstaterad smitta.

Askim-Frölunda-Högsbo: Relativt oförändrat läge. Begränsad smittspridning på tre äldreboenden. Inga 

smittade inom funktionshinderverksamheten. Specialistteamet fungerar bra.

Örgryte-Härlanda: Minskad smittspridning i alla verksamheter. På äldreboendet som haft ett större utbrott 

med totalt 24 smittade är 14 friskförklarade, 6 avlidit och god prognos för resterade 4 smittade.

Angered: Relativt oförändrat läge med 7 smittade på äldreboenden och 1 smittad person inom hemtjänsten. 

Totalt är 8 personer smittade.
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Kompletterande rapportering

• Lundby: Smitta finns på 3 av 4 äldreboende, sammantaget är 21 personer konstaterat smittade. På 

Sockenvägens äldreboende är nu 15 personer smittade (21 i förra rapporteringen) vilket övervägande är 

på demensenheter. På Fyrväpplingsgatans äldreboende är 1 person konstaterat smittad och ytterligare 

ett antal personer är provtagna där stadsdelen väntar på svar. Stadsdelen arbetar med särskilt riktad 

personal på enheter med smitta. På Fyrväpplingsgatan där misstanke om smitta finns på flera enheter 

kommer ett särskilt team arbeta med konstaterat smittade och misstänkt smittade under helgen. Totalt 

inklusive hemtjänsten finns 25 smittade i Lundby. Stadsdelen arbetar intensivt med olika riktade åtgärder 

där för att ta hand om personerna samt begränsa smittspridningen.

• Västra Hisingen: En klar minskning av antalet smittade brukare/boende i förhållande till förra veckan. Vi 

har totalt 2 smittade på våra äldreboende, 1 inom hemtjänsten samt 2 hälso- och sjukvården. 

Stadsdelen har lägst andel smittade kommuninvånare (25/ 10000 invånare) i den sammanställning som 

presenterades av VGR under veckan.
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Nuläge konstaterat smittade 5 juni

Totalt

Göteborg 

nuläge: 

135 (153**)

*exklusive tillfrisknade och avlidna

** rapporterat 2 juni. 
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Antal brukare* med konstaterad smitta per förvaltning 5/6 kl.11.00, inom rapporterande verksamheter


