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RPG-distrikt Småland-Öland

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv

RPG har en del medlemmar som bor på olika äldreboenden.
Hur kan vi ge dessa medlemmar stöd?

Uppdrag för Socialstyrelsen:

Exempel på hur säkra besök på
äldreboenden kan ordnas ska tas fram
Under en presskonferens meddelade socialminister Lena Hallengren att
besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs. Samtidigt berättade hon att
Socialstyrelsen får i uppdrag att samla in och lyfta exempel kring hur säkra
besök kan ordnas, t.ex. utomhus.
Det var den 1 april i år som det nationella besöksförbudet på landets
äldreboenden infördes som en följd av coronavirusets spridning. Förbudet har nu
förlängts fram till den 31 augusti. Under presskonferensen berättade Lena
Hallengren att man samtidigt ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet
för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras.
– Vi ska vara medvetna om att de åtgärder vi vidtar för att minska
smittspridningen också får negativa konsekvenser. På nyheterna har det nyligen
rapporterats om att över tusen personer avlidit i ensamhet inom äldreomsorgen.
För de anhöriga är det förstås en stor sorg. Det är viktigt att vi framöver hittar
balansen, där vi kan både mildra de negativa konsekvenserna av besöksförbudet
men samtidigt bibehålla säkerheten, sa Lena Hallengren.
Samtidigt ska Socialstyrelsen ta fram och lyfta exempel gällande hur besök kan
ordnas på säkra sätt. Det kan till exempel handla om besök utomhus eller att
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man använder sig av hjälpmedel/skyddsutrustning. Tanken är att exemplen ska
fungera som stöd för personal och anhöriga.
Under presskonferensen fick Charlotte Forsberg, medicinskt ansvarig
sjuksköterska för Bräcke Diakonis verksamhet.

Minska smittspridning på äldreboenden
- Socialstyrelsen rekommenderar
För att minska smittspridning har Socialstyrelsen uppmanat äldreboenden att
försöka minska mängden kontakter som de äldre på boendet har. Regelverket
har stoppat privata besök, men verksamheterna måste också se över de besök
som är kopplade till själva vården.
- Vi har till exempel gett rådet att tillfälligt pausa tandvårdsbesök, trots att vi vet
att de har stort värde för de boende. Att minska smittspridning och skydda de
äldre har i detta läge varit viktigare, säger Thomas Lindén chef för avdelningen
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.
Dessutom har vi rekommenderat att man kan överväga att ersätta rutinmässiga
läkarbesök med konsultation per telefon eller digitalt.
- Om man känner sin patient, kanske nyligen har träffat den och dessutom har ett
bra samarbete med teamet på plats kan man lösa mycket på detta sätt. Ibland
räcker inte det, utan läkaren måste träffa patienten på plats och göra en
bedömning. Då ska man göra det. Patientens behov ska avgöra säger Thomas
Lindén.
På samma sätt ska man försöka ge patienten den vård den behöver på plats, utan
att flytta patienten till sjukhus. Så fungerar vården i stor utsträckning i vanliga
fall också. I livets slutskede är det ofta direkt olämpligt att flytta patienten till
sjukhus. Men om en patient behöver sjukhusets resurser för att återfå sin hälsa,
ska den få tillgång till dem. Även här ska patientens behov avgöra.
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