
I samarbete med  Ronneby 
 

Reflektioner utifrån KPR perspektiv angående vård och omsorg i Ronneby 

kommun. 

 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) granskade sommaren 2020 landets kommuner och 

regioner utifrån kriteriet "Individuell bedömning och adekvat vård under pandemin. Utifrån 

deras rapport vill jag lyfta fram det positiva besked Ronneby kommun fick utifrån 

granskningen. Oftast är det ju de negativa aspekterna vi får ta del av i pressen men här var 

IVO tydliga med att ingen anmärkning gavs. IVO hade speciellt fokus på om de äldre fick en 

individuell bedömning av läkare vid misstanke om covid och om de fick behandling enligt 

läkarens bedömning. Mycket har vi ju hört om att vårdtagare inom äldreomsorgen inte fått 

den bedömning de borde fått.  

 

Ronneby kommun har tidigt haft en koordinator och ett speciellt covid-team som arbetar 

direkt mot de äldre. Vid misstänkt sjukdom bedömer sjuksköterska och vid behov 

kompletteras detta med läkare från läkarbilen vilket görs i hemmet för att undvika onödig 

transport till sjukhus. Vård kan också ske i hemmet om behov finns av syrgas och ex. 

antibiotika intravenöst. Positivt för den äldre då smittrisken varit stor vid inläggning på 

sjukhus.  

 

I stort är vaccinationen av alla inom äldreomsorgen nu avslutad och besöksförbud inom 

äldreomsorgen är hävt i hela landet. 

 

Socialstyrelsen har utlovat 14.4 milj. till Ronneby kommun att användas utifrån lokala behov 

i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Utvecklingsområden 

detta gällerär exemplifierade av Socialstyrelsen. Ronneby har redan nu utökat med fler 

sjukskötersketjänster för att stärka vårdområdet inom äldreomsorgen. Ända sedan 

äldreformen 1992 har omsorgsdelen varit mer dominant men idag är det oftast de äldsta 

med mest vårdbehov som finns inom äldreomsorgen. Vård och omsorg måste komplettera 

varandra. Personalkontinuiteten är ytterligare en väsentlig aspekt som Socialstyrelsen 

poängterar att miljonerna ska användas till. Båda dessa aspekter bland andra har varit 

önskemål från SPF´s KPR ombud att kommunen ska utveckla framöver.  

Generellt behöver äldreomsorgen i landet så också i Ronneby, bli bättre framöver. 
Pandemin har visat på de brister som finns och nu krävs ett omfattande arbete för att höja 
kvaliteten. SPF såväl centralt som regionalt är engagerade i detta. 

 


