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Hej på Er 

  

Först idag fredag lyckades jag få kontakt med Johan Fält ang. presidiets önskemål 
om en telefonkontakt med oss i HSNG:s pensionärsråd. Enligt uppgift från Ludwig 
Prytz skulle det lämnas en rapport kring läget i Omställnings- och 
Samrådsberedningen men där fanns i dagsläget inte så mycket att säga. Skall 
återkomma efter att pandemin dämpats och att man därför avvaktar med reformer. 

I stället undrades det om vi själva hade några frågor. Därav funderingen om vad 
händer med oss hemmasittande äldres behov av ev.läkarkontakt. Får vi möjlighet till 
hembesök? Det känns ju vådligt att sätta sig i ett väntrum på Vårdcentralen. Också 
att ta sig dit om man inte är bilburen. Johan avråder från fysiskt besök utan hänvisar 
till de digitala tjänster som finns. Till de utan möjlighet till uppkoppling trodde han att 
flera VC:s nog ändå kunna erbjuda hembesök. 

Naturligtvis gavs tid för corona problematiken. IVA-platserna räcker och det 
fältsjukhus som upprättats har ännu inte behövt tagas i bruk. Reserv att ev. användas 
när patienter behöver nedsövas. Vid uppvaknande är planen att de då flyttas över till 
inomhusbäddar. Utrustningen är heller inte så undermålig som antytts. 

Provtagning om man är bärare av coronavirus eller ej är snabbt växande. 
Kapaciteten skall vara 100.000 per dag men har hittills nått nivån 29.000. Hos oss 
ligger nivån på c:a 3000 per dag men kan komma upp till c:a 17.000. En inriktning på 
att på att testa andra än vårdpersonal är i dagsläget inte aktuellt. Viktigast med dessa 
då de som inte är smittade kan återgå i tjänst. Att som i Stockholm eftersträva s.k. 
flockimmunitet är således i dagsläget inte aktuellt. Men kommer säkert. 

Situationen inom våra äldreboenden är som bekant högst besvärande. De stora 
dödstalen är alarmerande. De östra stadsdelarna är värst drabbade medan vissa 
delar av Hisingen klarar sig relativt bra. Centrum har en mittplacering med 23 fall per 
10.000 

Olyckligt att då medierna ställde frågan till kommun om hur många som avlidit på 
våra äldreboenden fick hänvisningen att det kan bara regionen svara på. Känns inte 
rätt , bättre samordning mellan huvudmännen vore önskvärt. Johan hävdar dock att 
samarbetet fungerar bra. 

Läget gällande nödvändig skyddsutrustning för såväl sjukvård som äldreboende hos 
oss är för tillfället mycket god. Till och med har vi kunnat hjälpa andra regioner med 
material. Frågan om munskydd är kontroversiell. Sägs inte ge något bra egenskydd 



men man undviker att smitta andra. Förslag ligger annars om krav på att på sikt ge 
samtlig personal på äldreboende ( kanske också viss hemtjänstpersonal ) vita 
arbetskläder! 

Den hårt prövade och arbetsbelastade sjukvårdspersonalen är ju värd all respekt. 
Men hur ser man på ev. ”hot” från fack kring ”skyddsstopp” d.v.s. att förhindra 
personal från att bli helt utarbetade? Det kan finnas risk att det kan bli aktuellt också 
här. Det har dock inte varit på tal om att utlösa den avtalsenliga klausul , som fallet 
varit i Stockholm, som berättigar högre löneersättning men samtidigt innebär ökad 
arbetstid. Här råder uppfattningen att det är något som bör undvikas då personal kan 
förväntas bli ännu mer slutkörd. 

Vi får gärna återkomma med ev. frågor vi kan ha till både Johan och Ludwig 

Mvh 

Göran 

  

 


