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Covid-19 på Fruängsgården
Svar på skrivelse från (SD)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) ställs två frågor om vad som
gäller för den medicinska behandlingen av boende med covid-19 på
stadens äldreboenden. Frågorna besvaras av förvaltningen.
Förvaltningen är mycket positiv till den fördjupade tillsyn som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför om den
individuella medicinska vården och behandlingen på vård- och
omsorgsboende, som läkaren ytterst ansvarar för. I tillsynen ingår
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Solberga vård- och
omsorgsboende inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Resultatet
kommer att används i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Ärendets beredning
Ärendet har bretts inom avdelningen för äldreomsorg i samarbete
med förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.
Ärendet behandlas i lokal samverkansgrupp den 11 augusti 2020.
Pensionärsrådet lämnar sina synpunkter senast den 19 augusti 2020.
Ärendet
I en skrivelse tar Henrik Åkerlund (SD) upp synpunkter och frågor
gällande den medicinska behandlingen av boende med covid-19 på
stadens äldreboenden och särskilt om situationen på Fruängsgårdens
vård- och omsorgsboende.
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Skribenterna framför att ”Vår uppfattning är att syrgasbehandling ej
finns tillgänglig inom den kommunala äldreomsorgen utan endast på
regionens akutsjukhus vilket försvårar behandlingen och vårdandet av
patienten inom kommunala äldreomsorgen”.
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Förvaltningens svar på frågorna i skrivelsen
Två frågor om den medicinska behandlingen av patienter med
covid-19 ställs i skrivelsen. Nedan redovisas förvaltningens svar.


Har den respektive ansvariga sjuksköterskan haft några
särskilda medicinska direktiv att arbeta utifrån vid
behandling av patienter som är smittade av covid-19?

Svar: Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal följer Regionens
och den ansvariga läkarorganisationens riktlinjer och rutiner för
vård av patienter med covid-19.


Vilken medicinsk behandling i sak har erbjudits till en smittad
patient?

Svar: Behandlingen vid covid-19 är symtomlindrande,
komplikationsförebyggande och allmänt understödjande. Ansvarig
läkare beslutar om och ordinerar utifrån individuell bedömning av
patientens symtom och vårdbehov i det enskilda fallet.
Legitimerad personal ska följa de beslut som läkaren ordinerar för
patienten.
Syrgas är ett läkemedel som ordineras individuellt av ansvarig läkare.
Utrustning för behandling med syrgas förekommer därför inte såvida
det inte är individuellt ordinerat, vilket hittills inte förekommit på
stadsdelens äldreboenden vid covid-19.

Synpunkter och förslag
Äldre är den största riskgruppen som kan drabbas särskilt hårt om
de smittas av covid-19. I början på coronapademin drabbades
särskilt äldreboendena, vilket var mycket bekymmersamt. Under
mars och april var påfrestningen stor och situationen bekymmersam
på flera äldreboenden. Det var brist på skyddsutrustning och
bemanningen var ansträngd. Fruängsgårdens vård- och
omsorgboende var ett av de vård- och omsorgsboenden som fick in
smittan i ett tidigt skede.
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Viktiga åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning. Tidigt
genomfördes utbildningsinsatser kring de basala hygienrutinerna
och hur skyddsutrustningen skulle användas. Andra åtgärder som
gjorts är testning av både boende och personal, smittspårning samt
besöksförbud. Läget stabiliserades successivt under våren och
verksamheterna har kunnat återgå till en mer ”normal vardag”, men
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med säkra aktiviteter för de boende och säkra möten där den äldre
kan träffa sina anhöriga.
Utvecklingen under hösten är högst osäker. Förvaltningens
bedömning är att det finns en god beredskap och kunskap utifrån
lärdomarna under våren samt åtgärderna för att förhindra
smittspridning som fortgår.
Verksamheterna håller sig uppdaterade gällande råd,
rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna med fortsatt
fokus på att förhindra smittspridning och ge en god vård och
omsorg.
En fråga som tagits upp i debatten och som tas upp i skrivelsen är
att boende inte kunna få syrgasbehandling på äldreboende.
Förvaltningen vill förtydliga att det alltid är läkaren som gör den
individuella medicinska bedömning för vård och behandling av
patienten. Verksamheten ansvarar för och utför hälso- och sjukvård
upp till sjuksköterskenivå.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför för närvarande
en fördjupad tillsyn om den individuella medicinska vården och
behandlingen som läkaren ytterst ansvarar för. I tillsynen ingår
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Solberga vård- och
omsorgsboende inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
Förvaltningen ställer sig mycket positiv till IVO: S granskning och
kommer att använda resultatet för fortsatt utvecklingsarbete i
verksamheten.
Stadens uppföljning av hanteringen av coronapandemin kommer
också att kunna ge lärdomar och ökade kunskaper för utveckling av
stadens och verksamheternas krisberedskap.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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