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Skrivelse
Covid- 19 Fruängsgården
I rådande tider när covid-19 överskuggar och bidrar till inskränkningar i delar av många
samhällsfunktioner har det som en stående punkt, dagligen i media rapporterats om antalet
dödsfall, särskilt bland äldre inom respektive kommuner i landet som vårdas vid de
kommunala äldreboenden. Antalet äldre som avlidit i covid-19 utgör en mycket stor del i
förhållande till det totala antalet dödsfall i hela landet.
I en artikel i Dagens Nyheter från den 24/4- 2020 framkommer det att antalet smittade bland
äldre på äldreboenden inom Stockholm Stad uppgår till 75 procent. Tidningen Mitti söderort
rapporterar om att Fruängsgården var ett av de kommunala boende som drabbades först av
smittan. Det framkommer även från annat medialt håll om den situation gällande övriga
missförhållanden som personalen på boendet beskriver och har upplevt samt att antalet
dödsfall som inträffat under en period, uppgår till ca 30 stycken på grund av smittan av covid
-19.
Vid medicinsk behandling av en smittad patient är det syrgasbehandling som skall erbjudas
som basal behandling på grund av uttalade andningsbesvär och att syrehalten i lungorna är
mycket låga. Vid utebliven syrgasbehandling riskerar patienten sannolikt att avlida på grund
av uttalad syrebrist. 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.
Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på situationen som framkommit men välkomnar
den internutredning av som kommer att inledas av Stockholm Stad som en konsekvens av de
uppgifter som framkommit i media. Vår förhoppning är att de konkreta bristerna identifieras
klart och tydligt och att rimliga åtgärder vidtas därefter.
Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna dock väcka en skrivelse till förvaltningen
med följande frågeställningar:
Har den respektive ansvariga sjuksköterskan haft några särskilda medicinska direktiv att
arbeta utifrån vid behandling av patienter som är smittade av covid- 19?
Vilken medicinsk behandling i sak har erbjudits till en smittad patient?

