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1. Inneliggande patienter med covid-19
(VGR)
Sammanfattning – belastning på sjukvården
inom Västra Götaland
Den 30 mars på förmiddagen fanns det totalt 151
inneliggande patienter med covid-19, varav 4 på
intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra
Götalandsregionen.
NU-sjukvården: 26 varav 2 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 88 varav 0 IVA
Sjukhusen i Väster: 7 varav 1 IVA
Skaraborgs sjukhus: 18 varav 1 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 12 varav 0 IVA

Statistiken uppdateras på helgfria onsdagar

Källa: VGR statistik Covid-19 på
https://www.vgregion.se/
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2. Sammanfattande lägesbeskrivning
Antalet konstaterat smittade omsorgstagare på förvaltningens vård- och omsorgsboenden har minskat något sedan föregående
rapportering. Inom hälso- och sjukvården är antalet fall på motsvarande nivå som vid föregående rapportering. Inom hemtjänst och på
förvaltningens korttidsboenden finns i dagsläget inga omsorgstagare med konstaterad smitta.
På vård- och omsorgsboenden i annan regi rapporteras antalet smittade omsorgstagare vara på motsvarande nivå som vid föregående
rapportering.
I dagsläget finns det konstaterat smittade omsorgstagare i tre stadsområden. De allra flesta smittade har även fortsatt lindriga
symtom. 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 hygienrutine r, 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 ändrar 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 kommer framöver sammanställas varannan vecka. Nästa rapportering görs tisdagen den 19 april.
Förvaltningens pågående åtgärder redovisas vidare under avsnitt 7.
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3. Nuläge – smittade i verksamheterna
Antal personer med konstaterad smitta just nu:
Kommentarer:

i verksamheter i egen regi*

7
i verksamheter i annan regi

2
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Nya fall sedan föregående rapport
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*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.

som just nu vårdas på sjukhus**

0
5

4. Totalt antal smittade, fördelat per verksamhet

Vård- och omsorgsboende
Egen regi

Annan regi

4

2

0

Hälso- och
sjukvård*

Hemtjänst

Korttid

Egen regi

Annan regi

0

0

3

*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. Pågående åtgärder
• Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att vidta riskreducerande åtgärder genom att följa
basala hygienrutiner, source control och att använda skyddsutrustning vid misstänkt smitta. Snabbtester
används som ytterligare en riskreducerande åtgärd i Nordost.
• Alla medarbetare ska även fortsättningsvis stanna hemma vid symtom. Medarbetare med
patientnära arbete ska dessutom testa sig vid symtom.

• Förvaltningens tidigare stängda verksamheter är öppnade, men vissa restriktioner kvarstår.
• Förvaltningens krisledning sammanträder varannan vecka, men har beredskap att återuppta
tidigare frekvens om det skulle bli aktuellt.
• Vaccination med ytterligare en påfyllnadsdos (dos fyra) mot covid-19 till personer som bor på vårdoch omsorgsboende, har hemtjänst eller hemsjukvård pågår, enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation.
• Rapportering Covid-19 kommer framöver sammanställas varannan vecka. Nästa rapportering görs
tisdagen den 19 april.
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