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Hej	  Anita,	  
	  	  
Hjärtligt	  tack	  för	  ditt	  mejl	  till	  Erik	  Slottner,	  som	  med	  intresse	  har	  tagit	  del	  
av	  det	  du	  skrivit.	  
Eftersom	  Erik	  har	  en	  mycket	  hög	  arbetsbelastning	  har	  han	  bett	  mig	  svara	  
dig.	  
	  	  
Fantastiskt,	  vilket	  arbete	  ni	  gjort	  och	  gör	  i	  föreningen.	  Jag	  blir	  så	  glad	  av	  
att	  läsa	  att	  ni	  ringer	  runt	  till	  medlemmarna	  för	  att	  höra	  hur	  de	  har	  det,	  jag	  
är	  helt	  övertygad	  om	  att	  samtalen	  tas	  emot	  med	  värme.	  Jag	  tror	  att	  vi	  har	  
samma	  uppfattning	  om	  vikten	  av	  en	  värdig,	  respektfull	  och	  varm	  omsorg	  
om	  de	  äldre,	  vare	  sig	  de	  bor	  hemma	  och	  tas	  om	  hand	  av	  anhöriga	  eller	  de	  
bor	  på	  äldreboenden.	  
	  	  
Vi	  lever	  sannerligen	  i	  en	  svår	  tid	  just	  nu.	  De	  allra	  flesta	  av	  oss	  måste	  göra	  
omställningar	  och	  uppoffringar,	  men	  jag	  tror	  de	  som	  har	  det	  svårast	  är	  de	  
äldre	  och	  de	  som	  tar	  hand	  om	  sina	  anhöriga.	  Dels	  för	  att	  många	  av	  dessa	  
äldre	  är	  sköra	  och	  inte	  ska	  utsättas	  för	  Covid-‐smittan,	  dels	  för	  att	  vi	  ska	  
handskas	  med	  situationer	  vi	  inte	  kunde	  föreställa	  oss	  för	  några	  månader	  
sedan.	  En	  sådan	  svår	  situation	  är	  det	  som	  Erik	  tyckte	  var	  väldigt	  ledsamt	  
och	  svårt	  att	  införa,	  nämligen	  ett	  besöksstopp	  på	  stadens	  äldreboenden.	  
Vi	  vet	  hur	  glada	  de	  äldre	  blir	  över	  de	  sociala	  kontakterna	  med	  anhöriga	  
och	  vänner.	  Det	  leder	  också	  till	  svåra	  avväganden	  vid	  palliativ	  vård	  och	  
dödsfall.	  Att	  inte	  kunna	  ta	  farväl	  av	  en	  kär	  vän,	  partner	  eller	  släkting	  är	  en	  
mycket	  svår	  påfrestning.	  Verksamhetscheferna	  på	  stadens	  äldreboenden	  
försöker	  vara	  så	  pragmatiska	  som	  möjligt	  och	  som	  en	  ansvarsfull	  
hantering	  av	  smittskyddsbehovet	  medger.	  Vi	  och	  framförallt	  de	  som	  
arbetar	  nära	  de	  äldre	  är	  medvetna	  om	  detta	  problem.	  
	  	  
Att	  äldre	  och	  anhöriga	  till	  äldre	  inte	  vågar	  anmäla	  en	  hemtjänst	  som	  inte	  
hanterar	  basala	  hygienrutiner	  är	  väldigt	  beklagligt.	  Skulle	  vi	  få	  vetskap	  om	  
detta	  så	  vidarebefordrar	  vi	  informationen	  till	  äldreförvaltningen	  som	  
omedelbart	  agerar.	  Du	  kan	  väl	  hälsa	  dem	  du	  talar	  med	  att	  du	  kan	  
kontakta	  äldreförvaltningen	  istället	  för	  hemtjänstföretaget	  självt	  om	  de	  



tycker	  det	  är	  jobbigt?	  
	  	  
Vi	  har	  också	  fått	  höra	  att	  man	  inte	  får	  lämna	  ut	  uppgiften	  om	  det	  finns	  
smitta	  på	  boendet	  och	  att	  detta	  har	  med	  sekretess	  att	  göra,	  jag	  tror	  säkert	  
att	  det	  är	  så	  men	  jag	  vet	  också	  att	  andra	  boenden	  lämnar	  den	  
informationen.	  Jag	  tar	  frågan	  vidare	  till	  äldreförvaltningen	  och	  
återkommer.	  
	  	  
Tack	  för	  att	  du	  hörde	  av	  dig,	  tack	  för	  allt	  ni	  gör.	  Jag	  är	  full	  av	  beundran	  
inför	  stadens	  alla	  anhöriga	  som	  gör	  fantastiska	  insatser	  under	  pressade	  
förhållanden.	  
	  	  
Vänligen,	  
/Mejke	  Runström	  
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