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Sjukvård på äldreboenden och inom hemtjänst
Nackalistan är mycket bekymrade över behandlingen av äldre, som har drabbats av COVID-19.
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) granskningsrapport samt tillsynsbeslut 2020-11-24 för
Region Stockholm har påvisat att boende på äldreboenden (s k särskilda boenden) i Region
Stockholm inte har fått adekvat sjukvård.
Den allvarligaste uppgiften i IVOS tillsynsbeslut är att patienter på särskilda boenden i Region
Stockholm har ordinerats palliativ vård. Bl a har morfin som orsakar andnöd ordinerats i syfte
att lindra ett dödsförlopp. Detta har skett istället för kurativ vård med syrgas, dropp och
mediciner i syfte att bota patienten. Dessa ordinationer har i vissa fall skett utan att läkare
fysiskt undersökt patient, ofta med bristande journalföring, samt i vissa fall helt utan att
patient fått någon individuell bedömning.
IVO har inte granskat någon särskilt boende i Nacka, varför det f n är oklart om någon av dessa
felslut har inträffat i Nacka kommun. En läkarmottagning som anlitas av flera särskilda
boenden ingår dock i IVOs rapport och har fått allvarlig kritik.
Det har också framkommit en del brister i äldreomsorgen, t ex avsaknad av skyddsutrustning,
bristande kompetens hos personal gällande basal vårdhygien och avsaknad av syrgas på
särskilda boenden. Listan kan göras ännu längre.
Snart kommer boende på särskilda boenden samt de som har hemtjänst sannolikt att kunna
vaccineras emot COVID-19. Innan detta har gett adekvat skydd kan det dock ta ett halvår. Vi
kommer att få leva med pandemin i samhället längre än så.
Nackalistan anser att vi i Nacka ska blicka framåt och vara beredda på nya sjukdomsutbrott
och pandemier. Därför ska vi vidta åtgärder som är framåtblickande.
Nackalistans vill att Äldrenämnden beslutar
●

Att alla äldre i behov av sjukhusvård ska få sjukvård och kontakt med sin läkare

●

Att varje äldreboende och hemtjänstenhet ska ha läkare och sjuksköterska, samtliga
specialister inom geriatrik, knutna till sig

●

Att majoriteten av personalen inom äldrevården ska ha minst
undersköterskeutbildning med specialistkompetens inom äldrevård

●

Att det ska finnas en sjuksköterska närvarande dygnet runt på varje äldreboende

●

Att en individuell bedömning av en fysiskt närvarande läkare i samförstånd med
patient och anhöriga ska ligga till grund för ordination av större sjukvårdsinsatser, vid
avbrott av sjukvård och vid ordination av palliativ vård. Detta ska journalföras.

●

Att boende på äldreboenden samt hemtjänstkunder ska ha möjlighet att få hjälp av
personal med att hålla digital kontakt med sina närstående (t ex med Skype eller Zoom
via mobiltelefon, PC eller läsplatta)
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