
	  
Mail	  5	  juli	  2020	  m.	  bilaga	  
	  
	  
	  
	  
Från:	  Anita	  Oxburgh	  <anita@migmafilm.se>	  	  
Skickat:	  den	  5	  juli	  2020	  16:50	  
Till:	  Erik	  Slottner,	  Mejke	  Maria	  Elisabet	  Runström;	  Patric	  Rylander;	  Odini	  
Nzeribe;	  Katrin	  Berglund;	  Gosia	  Holmberg;	  Christoffer	  Järkeborn;	  Anders	  
Göransson;	  Harald	  Eriksson;	  Filip	  Solsjö;	  Anna-‐Klara	  Müntzing;	  Anne-‐Lie	  
Elfvén;	  Anders	  Karlsson;	  Lars	  Rottem	  Krangnes;	  Magnus	  Nilsson;	  Britten	  
Lagerkvist	  Tranströmer;	  Birgitta	  Sevefjord;	  Christina	  Wallmark;	  Charlotte	  
Lilja	  Pittuco	  	  
Ämne:	  rutiner/direktiv	  för	  besök	  på	  boenden	  under	  Covid-‐19 
  
Hej!  
Jag bifogar ett mail från anhöriga med närstående på ett boende som 
drivs av Vardaga. Situationen inom äldrevården har stötts och blötts 
och vi är övertygade om att vi kommer se många förbättringar 
framöver. Under tiden är det väsentligt att vi alla använder vår 
inlevelseförmåga och fantasi för att göra det bästa av situationen. 
Rädslan för att göra fel får inte avhålla oss från att göra något 
överhuvudtaget och om något inte fungerar på föreskrivet sätt får vi 
hitta på något annat. Vi måste kunna anpassa oss till behoven och 
kunna improvisera!  
  
Hjälp anhöriga och närstående genom att uppmuntra boendena 
till mer kreativa lösningar! Vi måste hjälpa gamla människor med 
en kort framtid att få ut så mycket som möjligt av det liv de har. 
För de lever NU! 
  
Det är inte konstigt att man på boendena inte vågar hitta egna 
lösningar, eftersom äldrevården varit utsatt för så mycket kritik och 
dessutom på många ställen präglas av en tystnadskultur. ETT 
PRAKTISKT FÖRSLAG från oss i Anhörigföreningen på 
Södermalm är att ni från kommunen sätter ihop ett team av människor 
som kan hjälpa personalen på boendena att anpassa möblering, 



avstånd, skärmar etc. så att möten mellan anhöriga och deras 
närstående blir så bra som möjligt. 
  
Jag hoppas ni är beredda att lägga lite av er tid på det här problemet 
och ser fram emot att höra från er. 
Hälsningar 
Anita 
   
Anita Oxburgh 
Ordförande 
Anhörigföreningen på Södermalm 
070 574 79 57 
anorigsoder@gmail.com 
	  


