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Skrivelse

Om besöksförbud och läkarvård i vård- och omsorgsboenden i Hägersten-Älvsjö
Sedan mars 2020 råder det besöksförbud i landets äldreboenden. Förbudet har nyligen förlängts till
och med september 2020. I många äldreboenden har det funnits möjlighet att få besök utomhus,
men snart är det höst och då blir det svårare. Det finns också möjlighet för verksamhetsansvariga att
göra undantag från besöksförbudet även inomhus – när den boende är i livets slutskede, när de
anhöriga själva är svårt sjuka, när dementa har en oro som inte kan stillas på annat sätt än genom
besök av anhöriga.
De som bor i vård- och omsorgsboenden är mycket gamla och mycket sköra. Många har inte lång tid
kvar i livet. Att då bli socialt isolerad och inte få träffa släkt och vänner är förödande, speciellt när det
inte finns något ljus i tunneln och tunneln inte verkar ha något slut.
Vi önskar redovisning för hur besöksförbudet tillämpas i vår stadsdel






Hur har möjligheten till besök utomhus arrangerats
Finns det begränsningar när det gäller besök, antalet besökare, vilka som får komma på
besök, antalet besök, tid för besök….
Finns det möjlighet för släkt och vänner att ta med sig de boende på utflykter och besök
hemma hos sig själva
I vilken utsträckning har undantag från besöksförbudet inomhus gjorts och av vilka
anledningar
Hur ser planeringen för besök ut för hösten och vintern

Riktlinjer finns för palliativ vård (vård i livets slutskede). Det skall göras individuella bedömningar, av
läkare som känner patienten och av två läkare. Vidare skall brytpunktssamtal göras när palliativ vård
sätts in – patienten och anhöriga skall informeras. Två tillägg har gjorts som komplicerat bilden –
sjukvården har uppmanats att minska antalet fysiska läkarbesök i äldreboenden till förmån för
digitala samtal och telefonsamtal och samtidigt skall boende endast föras till sjukhus för akuta
kirurgiska ingrepp.
Vi önskar svar på hur riktlinjerna tillämpas i vår stadsdelsnämnds område:












Hur är samarbetet med sjukvården i stadsdelens äldreboenden organiserad
I vilken utsträckning görs fysiska besök av läkare
I vilken utsträckning har covid-patienter i äldreboenden i stadsdelen förts till sjukhus
Förekommer det att palliativ vård ordineras per telefon eller digitalt
Vilken personal sköter kontakten med sjukvården när det blir aktuellt med palliativ vård
Hur Informeras anhöriga till de boende när palliativ vård sätts in
Vilken palliativ vård kan ges i ett äldreboende
En vanlig åtgärd för äldre patienter som kan ha svårt att klara behandling i respirator är
kombinationen syrgas, näringsdropp och antibiotika. Finns det möjlighet att få denna
behandling i stadsdelens äldreboenden
Hur ges möjlighet till anhöriga att ta ett sista farväl

