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Informationsbrev 

Datum 2020-06-09 

Diarienummer HSNG 2020-00021 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Ludwig Prytz 

Telefon: 073-04 58 630 

E-post: ludwig.prytz@vgregion.se 

Till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd 

Informationsbrev om pågående Covid-19-

pandemi till Göteborgs hälso- och 

sjukvårdsnämnds pensionärsråd vecka 24 

 

Till följd av den pågående Covid-19-pandemin har mötena med Göteborgs hälso- 

och sjukvårdsnämnds pensionärsråd ställts in, och efter samtal mellan ordförande 

och representanter för pensionärsföreningarna skickas en kortare rapport ut med 

information om den rådande situationen. Vi vill påminna om att ni alltid kan 

skicka in era frågor till oss så kan vi försöka besvara dem sakligt. Detta är även i 

vårt intresse då felaktig information ofta cirkulerar i tider som kännetecknas av 

osäkerhet och oförutsägbarhet. 

Liknande informationsbrev kommer att skickas ut till pensionärsrådet med 

uppdateringar under sommaren med ca 2-3 veckors intervall. 

Smittspridning och belastning på sjukhusen 

Vid regionens presskonferens den 5 juni om Covid-19 i regionen konstaterades 

det att regionen hade 6833 bekräftade fall och 582 avlidna. Genom stickprov har 

det kunnat fastställas att det totala antalet fall antagligen är ca 10-20 gånger fler 

än de bekräftade fallen. Genom att allmänheten nu erbjuds möjlighet att testa sig 

för Covid-19 vid vårdcentraler från och med vecka 23 kommer vi se en ökning av 

antalet bekräftade fall. En positiv utveckling är att antalet avlidna per vecka har 

minskat kontinuerligt de senaste veckorna, vilket även verkar ha att göra med att 

spridningen på äldreboendena minskat. 

Regionen har som helhet nått en platå men det finns geografiska skillnader i 

smittspridning. De områden (Göteborg, fyrbodal, m.fl.) som hade en topp runt 

vecka 18-19 ser nu en nedgång på belastning för sjukhusen. Samtidigt ser vi en 
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ökad belastning i andra områden som varit mer besparade tidigare, så som 

Skaraborg. 

Belastningen på sjukhusen är fortsatt hög överallt trots de geografiska 

skillnaderna. De brister i materiel som tidigare funnits är nu åtgärdade, men 

narkosläkemedlet propofol behöver fortsatt prioriteras till vården av Covid-19 

patienter. Det är en hård belastning på personal, och annan vård blir drabbad med 

ett ackumulerat vårdbehov som byggs upp. Trots detta ser vi en stor procentuell 

överlevnad (89 %) bland de inlagda Covid-19-patienterna.  

 

Ökad testning 

När regionen nu har börjat erbjuda testning för allmänheten på vårdcentral har det 

lett till en avsevärd ökning av genomförda tester. Regionen har gått från ett snitt 

på ca 4000 tester i veckan till att ha genomfört över 10 000 tester vecka 23. 

Ökningen av tester kommer att belasta laboratorier mer men det genomförs 

omställningar på laboratorier för att hantera den ökade belastningen. 

Den testning som erbjuds i dagsläget är för att testa om man har Covid-19, men på 

sikt kommer även antikroppstester att erbjudas till allmänheten. Hittills har det 

funnits en stor restriktivitet kring antikroppstesterna då folkhälsomyndigheten och 

regionen ansett att testerna inte varit tillräckligt säkra, men nu har säkra tester 

tagits fram som på sikt förhoppningsvis kan erbjudas till allmänheten. 

Det har visat sig att alla som varit inlagda på sjukhus för Covid-19 har utvecklat 

antikroppar som neutraliserar viruset. Det är helt enkelt sannolikt att de utvecklat 

immunitet. Hur det förhåller sig med antikroppsutveckling och immunitet bland 

individer som haft viruset men med lättare eller inga symptom vet vi dock inte än. 

Det är forskning som aldrig gjorts för några liknande virus tidigare då det inte 

varit en aktuell fråga tidigare och det är mycket svårgenomförbar forskning. 

 

 

Från Johan Fält (M) 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds ordförande 
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