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Oron hos anhöriga
– Före pandemin var anhörigas 
besök på Suomikoti en själv-
klar och naturlig del av såväl 
vardag som fest. Hur agerar 
boendet under besöksförbudet? 



Rapport från Suomikoti 
Covid-19
I dagsläget har vi inga misstänkta eller bekräftade 
Covid-19 fall. Vi har haft några fall på en enhet. Vi 
följer myndigheternas instruktioner; basala hy-
gienrutiner, städrutiner och skyddsutrustning och 
utöver detta så har vi tagit beslut om att alla boen-
de äter sina måltider inne i sina rum eller om det 
inte funkar så ser vi till att ha bordplacering enligt 
riktlinjer (ingen sitter mittemot någon och tom 
plats bredvid). Vi minimerar personförflyttningar 
mellan enheterna. All personal använder även visir 
på Suomikoti för att minimera spridningen mellan 
boende/personal och vice versa.

Beställning av skyddsutrustning sker via Stock-
holmstad en gång/vecka och utifrån den mängd 
av Covid-19 fall eller misstänkta fall vi har får vi 
påfyllning av skyddsutrustning. Så det går inte att 
beställa utrustning helt vilt. Nu har vi ingen brist 
på skyddsutrustning längre (som det var i början av 
pandemin) och leveransen har fungerat bra.

Personal
Vi har haft det tufft och ansträngt med bemanning-
en. Detta har lett till att personalen har varit mera 
eller minder trötta, vilket är helt förståeligt. Perso-
nalen har varit mera sjukskriven efter första Coro-
na smitta fallet och det har ju försvårat bemanning-
en. Det har förekommit mera oro och rädsla bland 
personalen. Det har varit svårare att få in timmisar 
efter första bekräftade Corona smitta. En del tim-
misar vägrar att komma, eftersom de själva ingår 
i riskgruppen (de äldre). Nu har det blivit lättare 
och få in timmisar igen eftersom vi inte har smittan 
längre. Sedan har ordinarie personalen haft möjlig-
heten att testa sig vid lindriga symptom, vilket har 
förkortat sjukskrivningarna och även minskat oron 
då resultatet varit negativ. Personalen har verkli-
gen kämpat på och gjort ett suveränt arbete. De är 
hjältar allihop! Vi har även lyckats rekrytera nya 
undersköterskor till huset vilket är toppen. 

Nu har det börjat droppa in semestervikarier också. 
Vi har en gemensam introduktionsdag för alla våra 
nya timanställda den 11 juni. Semesterplaneringen 
ser bra ut både för undersköterskor och sjuksköter-
skor. 

Verksamheten
Vi har haft lediga rum på demensenheterna. Nu har 
vi ett ledigt rum.  Som tur är så har vi 14 boende på 
kö; 10 till demensen och 4 till somatiska enheten. 

Enligt instruktionerna under Corona krisen får 
man inte flytta från ett äldreboende till ett annat, 
men hemifrån och från korttidsboende går det bra. 
Detta kommer ju påverka ekonomin. Det jag har 
fått höra är att även idéburna vårdgivare ska få stöd 
för merkostnader till följd av covid-19. Vi får också 
söka på stödet från Socialstyrelsen och förordning-
en träder i kraft den 15 juni 2020. Sedan har reger-
ingen beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för 
hela sjuklönekostnaden som redovisas i arbetsgi-
vardeklaration. Det gäller för månaderna april, maj, 
juni och juli. Vilket är ju toppen!

Vi har sökt och fått stimulansmedel från: kultur-
stödet 20 000kr, stimulansmedel för att motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom 
202 349kr och medel för att utveckla arbetets or-
ganisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt 
och verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, 
behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och 
sjukvården 208 900kr. Kulturstödets summa kom-
mer vi att använda till cafét; köpa kaffekoppar, 
glas, tallrikar etc. samt bekosta olika evenemang. 
Stimulansmedel för ensamheten har vi tänkt på 
Silviahemscertifiering. Sedan vill vi satsa på it-tek-
nik; börja använda e-signering vid läkemedelshan-
tering. Då behövs det plattor och smarta mobiler. 
För att var en attraktiv arbetsplats vill vi erbjuda 
våra medarbetare även bärbara datorer som kom-
mer att effektivisera våra administrativt arbete och 
möten. En del har vi redan hunnit åtgärda, men 
Silviahemscertifiering är fortfarande på gång. Då 
det blir undervisning till hela personalen blir inte 
lätt att genomföra under Corona tider, men vi gör 
ändå en bokning. 

Vi hade ett trevligt evenemang ute på gården vid 
mors dag med levande musik; finska kören sjöng 
finska sånger. Boende var på balkongerna och ute 
de som kunde hålla avståndet. Anhöriga var också 
bjudna. Sedan bjöd vi på kaffe och mors dags tårta. 
Evenemanget var mycket uppskattat av våra anhö-
riga. Och vi kommer att arrangera även midsom-
marfest med levande musik den 18 juni med nästan 
samma koncept.  

Önskar er alla en skön sommar!

Marjo Kantola, verksamhetschef

••••••



Oron hos anhöriga

Sedan Suomikoti stängdes och besöksförbudet 
trädde i kraft, har anhöriga hållit direktkontakt 
personalen i alla steg av verksamheten. 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 skyddsutrust-
ning. Anhöriga har även uttyckt oro över om och 
hur personalen har fått instruktioner över an-
vändningen av skyddsutrustningen.  Några frågor 
från anhöriga har innehållit krav på användning 
av skyddsutrustning i närkontakt med deras egna 
anhöriga, krav som då inte har rekommenterats av 
Folkhälsomyndigheten. De har även kommit med 
frågor om vilka myndigheter som de skulle kunna 
vända sig till för att kunna påverka de riktlinjer/
rekommendationer som avser användningen av 
skyddsutrustningen. 

En central fråga har naturligtvis varit den rådande 
aktuella coronasituation i huset och hur det skulle 
kunna vara möjligt att ge isoleringsvård i prakti-
ken. Hur skulle en isolering påverka 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 anhö-
riga 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 vidare-
befordra meddelanden och försändelser t.ex. frukt 
och blommor 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 Suomiko-
ti 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.

Taina Andreev, enhetschef

••••••
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Sammanfattning av åtgärder gällande 
Covid-19 på Suomikoti

– 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.

••••••

Föreningen Suomikotis årsmöte

På grund av pandemin kan föreningens årsmöte än så länge inte 
arrangeras. Styrelsen ska i augusti besluta om tidpunkten för 
årsmötet om det inte finns restriktioner kvar. Årsberättelsen ska 
skickas med kallelsen.

••••••


