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Att som anhörig 
känna oro för sin 

närstående på äldreboendet 
under coronatiden

Före pandemin var anhörigas besök på Suomikoti 
en självklar och naturlig del av såväl vardag som fest.  

– Hur agerar boendet under besöksförbudet?  
Enhetschefen Taina Andreev berättar:

Covid-19 -åtgärder 
på Suomikoti



Sedan Suomikoti stängdes och besöksför-
budet trädde i kraft, har anhöriga hållit 

direktkontakt personalen i alla steg av verk-
samheten. Anhöriga har uttryckt oro både för 
sina närstående och för personalen.

När det gäller personalen så har jag fått ta 
emot många frågor som har aktualiserats av 
media under pågående coronapandemin bl.a. 
om verksamheten har tillräckligt med utbildad 
vårdpersonal och om de har tillgång till  all 
nödvändig skyddsutrustning. Anhöriga har 
även uttyckt oro över om och hur personalen 
har fått instruktioner över användningen av 
skyddsutrustningen.  Några frågor från an-
höriga har innehållit krav på användning av 
skyddsutrustning i närkontakt med deras egna 
anhöriga, krav som då inte har rekommenterats 
av Folkhälsomyndigheten. De har även kom-
mit med frågor om vilka myndigheter som de 
skulle kunna vända sig till för att kunna påver-
ka de riktlinjer/rekommendationer som avser 
användningen av skyddsutrustningen. 

En central fråga har naturligtvis varit den rå-
dande aktuella coronasituation i huset och hur 
det skulle kunna vara möjligt att ge isolerings-
vård i praktiken. Hur skulle en isolering påver-
ka de boende? Hur kan vården i livets slutskede 
och de anhörigas avsked ordnas i praktiken? 

Vidare har frågor kommit  om sjukfrånvaron  
och om den boendes egen kontaktperson är i 
tjänst. Den praktiska hanteringen av saker som 
t.ex. hur en faktura som har kommit till den 
boende och  som ska tas omhand av anhörig, 
har skapat frågor och medfört extra arbete.

Suomikotis personal har ökat kontakten med 
anhöriga per telefon och via skype. Anhöriga 
och vänner till minnessjuka har varit särskilt 
oroliga över om de efter cononapandemin 
fortfarande kommer ihåg sina anhöriga och 
vänner och om de kan komma ihåg vad deras 
närstående heter. Förutom telefonkontakter har 
personal ofta mött anhöriga vid ytterdörren för 
att kunna förmedla och vidarebefordra medde-
landen och försändelser t.ex. frukt och blom-
mor och därefter tillsammans med den boende 

vinkat från balkongen till närstående som står 
och väntar på gårdsplanen.

Rollen som kontaktperson har visat sig vara 
guld värd för att kunna lindra anhöriges oro. 
Bilder och korta videofilmer från vardagen i 
Suomikoti har varit uppskattade av anhöriga. 
Vi har fått många positiva kommentarer över 
våra ’bildmeddelanden’ och dessa har bidragit 
till att personalen har fått ny energi mitt i den 
utmanande coronavardagen. 

På grund av coronasituationen har vi i Suo-
mikoti lärt oss att använda olika metoder för 
att hålla kontakt med anhöriga. En god nyhet 
under våren är att Suomikotis ansökan om 
bidrag att förbättra kvaliteten  och utveckla 
användningsområden av de digitala verktygen i 
verksamheten, har beviljats. Arbetet med detta 
har redan kommit i gång.
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Sammanfattning av åtgärder 
gällande Covid-19 på Suomi-
koti
– Besöksförbud av utomstående besökare kom till kraft i slutet av 
   mars.

– Intern informationsutdelning gällande Covis-19 utökades enligt 
   Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads officiella  
   rekommendationer och riktlinjer.

– Personalen har uppdaterat sina kunskaper i basala  
   hygienrutiner.

– Utbildningstillfällen i på/av klädning av skyddsutrustning har  
   organiserats för hela personalen.

– Personalen har utbildats i kohortvård och vårdhygieniska  
   rutiner. 

– Rumservice vid måltiderna har erbjudits till de boende.

– Bemanningen har anordnats så att varje enhet har fastpersonal, 
   personalbyte mellan enheterna undvikas.

– Alla personal använder visir vid närkontakt med de boende och 
   kollegor.


