1(1)
Datum: 2020-05-12

Synpunkter eller förslag som du har:
Har en fråga angående "besöksförbud" på äldreboende. Min far fick plats
på Garvaregården i början av april, han har demens men är fullt rörlig med
sin rollator till hjälp. Vi får ju inte träffa honom pga av rådande
omständigheter men jag förstår inte att man inte ens kan träffas ute. Min
bror och mor åkte upp en söndagseftermiddag och far satt då på
uteplatsen och min bror stod utanför en häck/staket som omgärdade
uteplatsen, minst 3 m emellan. Detta fick man dock tydligen inte göra. Vem
är ansvarig för detta beslut? Min far kan ta sig ut själv och kräver ingen
personal för detta. Jag förstår att personalen inte hinner gå ut med alla
men de som kan själva ska väl kunna det?? Ser förslag på TV om boende
som löst detta på olika sätt, måste väl kunna lösa detta från fall till fall?!
Måste också påpeka att personalen på Garvaregården är fullkomligt
underbar, känns mycket tryggt att far bor där! De gör ett underbart jobb!!
Svar:
Jag bifogar den information jag fått till mig gällande besöksförbudet. Detta
blev förstärkt från och med 9/4 (tidigare gällde det inte utevistelse). Allt för
att skydda våra äldre. Det finns enstaka undantag vi kan göra från
besöksförbudet, men detta gäller t.ex. palliativ vård och alla undantag vi
gör måste vi förankra med MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska samt
läkare på läkarbilen. Vi håller på att arbeta fram en form av lösning.
Förhoppningen är att vi kan få igenom att kunna använda plexiglas för
träffar utomhus, men det är inget beslut fattat ännu. Återkommer så fort jag
får besked om detta. Har du övriga frågor är du välkommen att höra av dig.
Med vänlig hälsning
Emelie Karlsson
Enhetschef Socialförvaltningen
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