
 
Mail från medlem 20 juli 2020 re. boende 
 
Hej Anita, 
nu har jag haft förmånen (?) att få pröva besök på gården med plexiglas några 
gånger till. 
 
Några tankar som slår mig. Om jag förstår saken rätt har Socialstyrelsen tryckt på 
vikten av att anhöriga och boende får träffas under rimliga former för att må bra och 
att man godkänner 1 m avstånd utomhus, eller? 
 
Det jag kan konstatera är att Vardaga inte är intresserade av att göra några 
förändrade/förbättrade möjligheter för besök. 
 
Med dagens direktiv från kommunen förstår jag det som att det inte är krav på 
plexiglas, men att det ska vara utomhus med avstånd. Kan också konstatera att 
Vardaga läser de punkter i instruktionerna som de vill läsa. T ex sker inte tvätt av 
plexiglas och trädgårdsmöbler före/efter besök.  Inte heller har all personal visir 
och/eller munskydd. Vissa har det, men långt ifrån alla. Det finns inga möjligheter att 
tvätta händerna för besökare (inget krav från kommunen), inte heller finns handsprit 
tillgängligt (inte krav). 
 
Jag har sett att det står en parasollfot på gården, utan parasoll. Då jag frågar 
personal om det finns parasoll då det duggar är det ingen som vet. 
 
Det har anställts vikarier för sommaren som uppenbarligen inte har samma rutiner 
som fast anställd personal. 
 
Kort och gott kan jag konstatera att trots att Socialstyrelsen m fl numera poängterar 
vikten av att anhöriga och boende behöver må bra är det fortfarande bara vi anhöriga 
som ska ta ansvar. Visst skulle man kunna tänka sig enkla och inte kostbara 
lösningar som skulle förbättra situationen för oss. Tex krav på besökare att ha 
handsprit, handskar, munskydd, istället för att bara ha en plexiglasskiva. 
 
Nu är det semestertider och ingenting händer, snart är det höst och svalare ute. Det 
vore önskvärt för oroliga anhöriga att få besked om hur besöken ska klaras då. 
Redan nu är besöken mycket väderberoende. 
 
Jag undrar också över hur kommunen följer upp rutinerna runt besöksmöjligheterna 
och vilka sanktionsmöjligheter de kan vidta mot ett boende. Restauranger kan ju få 
stänga ner, men boenden ? 
 
Tack för allt  ditt stöd. 
 
Mvh 
 
	  


