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1. Antal inlagda Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sammanfattning – belastning på
sjukvården inom Västra Götaland
Antal inneliggande patienter
Den 27 april på förmiddagen fanns det
totalt 111 inneliggande patienter med
covid-19, varav 4 på
intensivvårdsavdelning (IVA), på
sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
NU-sjukvården: 22 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 61
varav 1 IVA
Sjukhusen i Väster: 2 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 15 varav 2 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 11 varav 1
IVA
Källa: VGR statistik Covid-19 på
https://www.vgregion.se/
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3. Sammanfattande lägesbeskrivning samt totalt antal
smittade per verksamhet
Sammanfattande lägesbeskrivning:
Vid dagens rapportering finns det inte några konstaterat smittade omsorgstagare på förvaltningens vård- och omsorgsboenden eller inom hälso- och sjukvården.
Det finns två konstaterat smittade omsorgstagare inom hemtjänst samt en konstaterat smittad gäst på ett av förvaltningens korttidsboenden.

Förvaltningens verksamheter rapporterar i de flesta fall att bemanningsläget är stabilt.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att vidta riskreducerande åtgärder samt fortsätta följa basala hygienrutiner, source control och att använda
skyddsutrustning. Det innebär även att de som arbetar inom dessa områden ska stanna hemma vid symtom och testa sig. För alla medarbetare gäller att de ska
stanna hemma vid symtom.
Folkhälsomyndigheten har ändrat sin rekommendation från och med 4 april. Nu är rekommendationen att vaccination med ytterligare en påfyllnadsdos (dos
fyra) mot covid-19 ska ges till personer som är 65 år eller äldre.
Rapportering Covid-19 sammanställs varannan vecka och nästa rapportering sker måndagen den 16 maj.

Vård- och omsorgsboende
Egen regi

Annan regi

0

0

1

Hälso- och
sjukvård*

Hemtjänst

Korttid

Egen regi

Annan regi

2

0

0

*Siffran avser endast brukare som inte har andra insatser än hälso- och sjukvård.
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