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Hur arbetar stadsdelsförvaltningen för att minska spridning av covid-19 i
hemtjänsten och på äldreboenden
Stockholm har drabbats hårt av spridningen av covid-19. En fjärdedel av de som avlidit i
sjukdomen i Sverige har varit boende på äldreboenden i Region Stockholm och det finns
konstaterade eller misstänkta fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Detta är
mycket oroande. I synnerhet eftersom ett av de viktigaste uppdragen i arbetet mot
spridningen av covid-19 är att skydda riskgrupper, vilket bland annat utgörs av personer
över 70 år. Därför är vi oroliga över situationen på äldreboenden och inom hemtjänsten.
Det är av största vikt att alla åtgärder sätts in för att minimera spridningen på
äldreboenden och inom hemtjänsten.
Det har nu bekräftats att många personer kan bära på smittan utan att ha några symptom
vilket kan riskera att leda till ett mycket större personalbortfall framöver när det
förhoppningsvis finns möjlighet att testa allt fler, även personer utan symptom.
Mot bakgrund av detta och utifrån stadens inriktning i arbetet mot spridning av covid-19
vill vi veta vilka resurser som tillsätts och hur stadsdelsområdet arbetar för att:


minska smittspridningen inom hemtjänsten och på äldreboenden?



upprätthålla äldrevård av god kvalitet för både de som blivit smittade och de som
är friska?



ha en beredskap för en eskalerande situation både vad gäller fler smittade och
sjuka bland de äldre men också fler smittade och sjuka bland personalen?

För att få insyn i hur arbetet fortgår på äldreboenden och inom hemtjänsten skulle vi även
vilja ha svar på följande frågor:


Finns tillgång till adekvat personlig skyddsutrustning för alla anställda och vad
görs för att anställda inom hemtjänsten ska ha reella möjligheter att upprätthålla
hygienrutiner?



Vilka rutiner finns inom hemtjänsten och på äldreboenden för hur äldre med
smitta ska hanteras?



Upplever hemtjänst- och äldreboendecheferna att de har tid och resurser för att
stödja de anställda?



Finns det stadsövergripande rutiner för hur äldre med smitta ska hanteras och
system för inrapportering av smitta?
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Är förvaltningens uppfattning att rutinerna för informationsöverlämning mellan
skift är tillräckligt robusta och efterföljs?



Samarbetar stadsdelen med äldreförvaltningen för att säkerställa att hygien- och
smittskyddsrutiner efterföljs av privata utförare?

Vi vill också tacka för de regelbundna mailuppdateringarna vi får av
stadsdelsdirektören/förvaltningen och allt arbete som görs i denna kristid.

Kjell Backman m fl (S)
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