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Kära medlemmar, 
 
Julen närmar sig, kanske en ensam jul för många på grund av en pandemi 
som inte vill släppa sitt tag, vi är nu inne i en andra våg. 
Vi måste nogsamt följa informationen och rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten i Regionen. Vi ställer inte in utan vi ställer om våra 
verksamheter och får ha flera idéer och tips att delge varandra i distriktets 
lokalföreningar. Vi får ha digitala möten, vi från distriktet hjälper till vid Zoom 
möten.  
 
Vi hade en ordförandekonferens via webben, ett femtiotal deltog. Anders 
Björendahl pratade om ensamhetsprojektet och hur man arbetar i Väsby. 
Mats Olsson pratade om seniorer i det digitala samhället och Gösta Bucht, 
sakkunnig i vård och omsorg i Förbundet höll en föreläsning om hjärnans 
åldrande och psykisk (o)hälsa, den var inspelad av Hjärnkoll.  
 
Mycket intressanta föredragningar och alla fick högt betyg av deltagarna.  
IVO har kommit med rapport till Regionen efter tillsyn i våras med anledning 
av Corona pandemin och vård av äldre i särskilt boende. Alla landets  
Regioner fick allvarlig kritik så även Stockholm och vi högsta dödligheten 
bland äldre.  
Kritiken innebär att äldre på särskilt boende inte fått vård och behandling 
utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Den 
enskilde och närstående har inte varit delaktiga eller fått tillräcklig information 
och det går inte att följa vård och behandling i patientjournalen. 
Region Stockholm ska redovisa åtgärder senast 15 jan -21 till IVO. 
Ja, det var sorglig läsning, läkarna behövs i äldrevården. Fler sjuksköterskor 
i den direkta omvårdnaden med den enskilde samt handledning till övrig 
vårdpersonal. Övrig vårdpersonal ska ha adekvat utbildning. 
Staten har avsatt pengar för äldrevården till kommunerna, det är angeläget 
att dessa pengar används till äldrevården och inte i det svarta hålet i 
kommunkassan. 
 
Vi hoppas att nästa år så har vi vaccin och så vi får återgå till ett mer normalt 
liv där vi kan träffas fysiskt och återgå till möten och aktiviteter, men, jag är 
helt säker på att vi måste fortsätta använda oss av det digitala verktyg vi har, 
att mötas i det nya digitala samhället i framtiden, den är här nu. 
Jag vill önska er alla en riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 
Och hoppas att vi kan ha någon form av samvaro och gemenskap med nära, 
kära och vänner i helgerna, via telefon, Facetime, Skype eller utomhus en 
stund. Ja, vi får vara lite påhittiga… 
 
Julhälsningar från Ann 
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