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Kommentar till statistiken
Denna veckorapport redovisar läget för covid-19 i Västra Götalandsregionen under vecka
39 (21 september – 27 september). Rapporten är baserad på data som inkommit till Sminet
till och med den 29 september kl. 08:00.
•
•
•

Data är preliminära och kommer att kompletteras och justeras i efterhand.
Viss eftersläpning i rapporteringen förekommer, vilket kommer att
påverka statistiken. Mer förklaringar till statistiken finns på sidan 12.
Antalet bekräftade fall förändras ständigt. På Folkhälsomyndighetens
webbsida uppdateras antalet fall i Sverige och regionerna dagligen.
Antalet inläggningar inom intensivvården och antalet avlidna med covid19 är mer stabila parametrar över tid och ger en kompletterande bild till
det aktuella epidemiologiska läget i Västra Götaland. Aktuell statistik över
antal patienter som vårdas på sjukhus och inom intensivvården på grund
av covid-19 i Västra Götaland uppdateras varje vardag på regionens
statistiksida.
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Förändringar jämfört med föregående vecka
Under vecka 39 rapporterades 494 fall, vilket är en ökning med 155 fall jämfört med
föregående vecka. Största ökning ses i åldersgruppen 20 - 29 år, men även andra
åldersgrupper visar ökning, se tabell 1 och figur 2. Skillnader i antalet nya fall skiljer sig
mellan olika delar av Västra Götaland.
Incidensen var 29 fall per 100 000 invånare i Västra Götaland under vecka 39. Det har
sedan den 26 februari rapporterats totalt 20 168 fall i Västra Götaland.
Figur 1 visar rapporterade fall per vecka uppdelat på om de är provtagna på sjukhus, i
öppenvård (i huvudsak primärvård), via egenprovtagning för vårdpersonal eller annan
samhällsviktig verksamhet eller om de bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).
I åldersgruppen 70 år och äldre har antalet fall legat på en stabilt låg nivå de senaste
veckorna. Även när det gäller rapporterade fall från SÄBO så har dessa legat på en låg nivå
sedan vecka 28, se figur 3. För mer detaljerad information om åldersfördelningen,
se tabell 1.

Figur 1. Antal bekräftade fall per vecka uppdelat på olika kategorier.
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Figur 2. Incidens av bekräftade fall per vecka och åldersgrupp (fall per 10 000
invånare). Notera att åldersindelningen inte är i 10-årsklasser.

Figur 3. Antal bekräftade fall per vecka på äldreboende (SÄBO) samt kumulativ
utveckling. Linjen visar antal fall per vecka. De gråa staplarna visar på
sekundäraxeln kumulativt antal fall.
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Geografisk spridning
Kartorna och tabellerna redovisar antalet fall som bekräftats i Västra Götaland, utifrån
vilken kommun fallen är folkbokförda i.
Under vecka 39 rapporterades 476 fall från 40 av 49 kommuner. Från dessa rapporterades
mellan 1 och 190 fall. Det är en relativt liten skillnad mellan kommunerna även när antalet
fall sätts i relation till befolkningsmängden. Incidensen i de olika kommunerna har varit 0 4 fall per 10 000 invånare med undantag av några kommuner. Observera relativt få fall och
lokala utbrott kan ge en hög incidens i kommuner med liten befolkningsmängd.
Figur 4. Fall per 10 000 invånare samt antal fall per kommun vecka 39.
Förklaring: Kommunens färg redovisar incidensen (antal fall per 10 000 invånare)
och siffran anger antal fall per kommun, n=476.

För att illustrera hur antalet rapporterade fall i olika kommuner varierar över tid visas en
serie med incidenskartor för de senaste fyra veckorna på nästa sida (figur 5). Observera att
färgskalan ibland justeras och att den därmed kan skilja sig från tidigare veckorapporter.
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Figur 5. Incidens per kommun vecka 36 - 39.
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Figur 6. Incidens per stadsdelsnämnd i Göteborg vecka 36 - 39.
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Det finns 638 fall som inte är medräknade. Av dessa är 431 folkbokförda i annan region än
Västra Götaland och 174 saknar adress eller fullständiga uppgifter.
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Avlidna

Fram till och med vecka 39 hade 863 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19
rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 56 procent av
de avlidna var män. Totalt har cirka 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år
eller äldre. Avlidna personer under 60 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med
hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.
Tabell 3. Antal avlidna per ålder och kön samt andel i procent på det totala antalet
avlidna.

Avlidna per vecka

I figur 7 visas antalet avlidna per vecka baserat på inrapporterat avlidendatum. Det finns
dock en eftersläpning i denna statistik och antalet dödsfall för framför allt vecka 38 och 39
förväntas stiga. I fyra fall saknas uppgift om när personen avled och dessa är inte med i
diagrammet.

Figur 7. Antal avlidna per vecka i Västra Götaland baserat på rapporterat
avlidendatum.
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Förklaring till statistiken och olika datakällor
Under perioden har förändringar i provtagningen skett.
•
•
•
•
•

•

•

Initialt var personer som vistats i områden med känd smittspridning av
covid-19 i fokus för provtagning.
Den 13 mars ändrades provtagningen till att främst prioritera personer som
var i behov av att vårdas på sjukhus, samt viss vårdpersonal.
I mitten av april presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi
för utökad provtagning och ytterligare en uppdatering av provtagningsstrategin publicerades den 5 maj.
Efter regionalt beslut utökades möjligheten för alla med symtom att bli
provtagna via vårdcentralerna från och med vecka 23. Detta har lett till att
fler har blivit testade än tidigare.
Hur många som blir provtagna påverkar statistiken och provtagningen
påverkas i sin tur av andra faktorer som rör logistik, helgdagar, personaloch laboratoriekapacitet. Detta påverkar möjligheten att jämföra
utvecklingen över tid.
Kategoriseringen i figur 1 baseras på uppgifter i laboratorieanmälan om
var fallet blivit provtaget, vilket inte är samma sak som var fallet blivit
smittat. Provtagna på sjukhus avser alla typer av avdelningar och
mottagningar på sjukhus. Till öppenvård räknas primärvård,
företagshälsovård, öppenvårdsmottagningar, personer som blivit
provtagna inom ramen för olika studier, samt övrig vård som bedrivs
utanför sjukhusen som till exempel kriminalvården. Uppgifter om SÄBO
baseras på folkbokföringsadress eller på uppgifter från provtagande enhet.
Felkategorisering kan förekomma.
Befolkningsstatistik för Västra Götaland är hämtad från Statistiska
centralbyrån och är baserad på folkmängden 2019-12-31.

Felaktiga provsvar i covid-19 tester och avskrivna fall

Sammanlagt 1 591 tidigare bekräftade covid-19 fall har tagits bort ur statistiken mellan den
27 augusti och den 2 september på grund av felaktiga provsvar. De makulerade fallen
rapporterades under vecka 23 till 32. Samtliga diagram, tabeller och kartor har uppdaterats
i efterhand.
Läs mer: Folkhälsomyndigheten | Västra Götalandsregionen

Geografisk spridning

Kartorna och tabellerna som redovisar antalet fall som bekräftats i Västra Götaland,
baseras på vilken kommun fallen är folkbokförda i. Data är preliminära och kommer att
kompletteras och justeras i efterhand, vilket kan komma att påverka statistiken. Därför kan
siffrorna på kommunnivå skilja sig mot tidigare veckorapporter. Observera att en lokal
ansamling med relativt få fall kan ge en hög incidens i kommuner med liten
befolkningsmängd.
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Fall på särskilda boenden för äldre

Socialstyrelsen publicerar statistik över antal bekräftat smittade och avlidna med covid-19,
70 år och äldre efter boendeform.

Avlidna

Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten redovisar endast avlidna som har
en bekräftad infektion med covid-19. Socialstyrelsen redovisar samtliga dödsfall, oavsett
om diagnosen var laboratoriebekräftad eller inte. På deras webbplats finns både statistik
och ett faktablad som beskriver de olika datakällorna för avlidna i covid-19.
Uppgift om vilka personer som avlidit kan komma från inkomna anmälningar och genom
att alla rapporterade fall av covid-19 kontrolleras regelbundet, mot Skatteverkets
information över dödsfall, med hjälp av personnummer. Dödsfall som inträffat inom 30
dagar efter provtagning för covid-19 redovisas om det inte finns uppgifter som säger att
personen avled av annan orsak.
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