
Senaste nytt från Kommunala pensionärsrådets möte den 2 juni 2020

Följande ämnen behandlades vid Kommunala Pensionärsrådets videomöte:
* Covid19 i hemtjänst och äldreboenden i Lidingö
* Dödsfall i Covid19 i Stockholmsregionen
* Anhörigstöd under Coronakrisen
* Hemkörning av varor från butiker
* Lidingö stads utredning av en boendekedja för äldre
* Sommarverksamheten på Hustegaholm

Covid19 i hemtjänst och äldreboenden i Lidingö
Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, berättade att ingen generell covid19-
smitta inträffat inom hemtjänsten. Inom särskilda boendena i Lidingö inträffade det första fallet
av covid19-smitta den 20 mars. Den 29 maj hade samtliga 7 boenden drabbats. Ingenting sades
om dödsfall på just Lidingös särskilda boenden. All personal har utbildats i basala hygienrutiner
och hur skyddsutrustningen ska användas.

Dödsfall i Covid19 i Stockholmsregionen
Cecilia Lewenhaupt refererade till en undersökning enligt vilken 90 % av boende på särskilda
boenden vilka avlidit till följd av covid19 har vårdats i sina bostäder fram till sin död. Resterande 10 %
har avlidit efter intagning till akutsjukvård. Under april månad konstaterades en dubblering av
dödstalen på boendena i Stockholmsområdet jämfört med tidigare år. Orsakerna till överdödligheten
kan bl.a. varit att man fick sent stöd utifrån. Cecilia Lewenhaupt ansåg inte att det kunde ha
förhindrats att smittan tog sig in i boendena, men att det inledningsvis funnits brister i förmågan att
förhindra vidarespridning inom boendena. Hon ansåg inte att mer kunde ha gjorts, om man skickat
iväg fler till akutsjukvården.

Anhörigstöd under Coronakrisen
Terhi Berlin, omsorgs- och socialförvaltningen informerade om att staden erbjuder flera
möjligheter till stöd för anhöriga till närstående under Coronakrisen. Anhörigstöd kan ske via
telefon eller digitalt. Staden ger även särskilda stödsamtal till oroliga anhöriga med anledning av
Coronautbrottet. Mer info om detta finns på
https://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/aktuellt/nyhetsarkivomsorgochstod.4.72f28fc61
266f3817e780001064.html
Oroliga anhöriga kan kontakta stadens anhörigkonsulter på Omsorgs- och socialförvaltningen,
förebyggande stöd/mötesplats centrum: Maria Hartley, anhörigkonsulent, telefon 08- 731 32 97
Anita Eriksson, anhörigkonsulent (upp till 65), telefon 08- 731 32 70 Kommunens kundcenter har
kontaktuppgifter att hänvisa till för äldre som själva är oroliga eller har frågor just nu när det
gäller oro för Covid-19. Gå in på Lidingö.se/kundforum eller telefon 08- 731 31 01.

Hemkörning av varor från butiker
Det finns frivilliga initiativ gällande hemkörning och de är givetvis kostnadsfria. De flesta
livsmedelskedjor kör hem varor efter beställning via sina webbplatser. Om man vänder sig till
hemtjänsten för att få hem varor gäller ordinarie taxa.

Utredningen av en boendekedja för äldre
Den 19 december 2018 beslöt kommunstyrelsen om direktiv för utredning av en boendekedja för
äldre samt den efterfrågeökning som förväntas genom kommande ökning av antalet äldre. Av
direktiven framgår att utredningen även ska analysera eventuella utbudsbrister inom andra
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boendeformer. Utredningen ska ha en utblick av förväntade behov mot år 2030 samt klarlägga
faktorer och åtgärder som påverkar behovsanalysen och bidra till att styra utvecklingen. Birgitta
Sköld informerade om att det nu finns ett beslut i kommunstyrelsen om ärendet. Boendekedjan
kommer att genomföras inom 5-10 år. Projektet kommer att ledas av en politisk styrgrupp
bestående av majoriteten och en medlem från oppositionen. Servicehusens framtid är fortfarande i
stöpsleven. Det är nu experterna på förvaltningen som ska komma tillbaka med förslag.

Sommarverksamheten på Hustegaholm
Som det ser ut nu (alltså den 2 juni 2020),kommer Hustegaholm inte med stöd från SPF eller
PRO att hållas öppet i år.

Ulf Ulfvarson
Ledamot av styrelsen för Lidingöskeppet


