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Svar på interpellation från Martin Nigals (SD) om Covid19 inom äldreomsorgen i Huddinge
Martin Nigals (SD) har ställt en interpellation om Covid-19 inom
äldreomsorgen i Huddinge till mig och i den ställt följande frågor:
1. Hur många personer inom äldreomsorgen i Huddinge har avlidit i år
med konstaterad Coronasmitta?
2. Hur många äldreboenden i Huddinge har detta drabbat.
3. Vilka äldreboenden i Huddinge är det som hittills har drabbats?
4. Hur många är konstaterat smittade, i såväl privat som kommunal regi,
inom äldreboenden, LSS-boenden samt hemtjänsten?
Covid-19 har förstås präglat hela vår värld denna vår och i Sverige har
kampen mot smittan inte minst handlat om hur vi kan skydda de äldre från att
drabbas. Tyvärr kan vi inte säga att regeringens strategi har varit alltigenom
lyckosam i det avseendet och det kommer att behöva göras en ordentlig
utvärdering av skälen till det och hur vårt land ska kunna lyckas bättre nästa
gång vi drabbas av en pandemi.
När det gäller hälso- och sjukvård ser ansvarsfördelningen mellan region och
kommun olika ut för olika grupper av människor. Regionen har ansvar för all
läkarvård. För de som bor på särskilt boende inom äldreomsorgen eller i
någon form av LSS-boende har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård
upp till sjuksköterskenivå. För de Huddingebor som enbart har hemtjänst eller
liknande insatser från kommunen är det däremot Region Stockholm som har
ansvaret för all hälso- och sjukvård. Det betyder att kommunen inte har full
insyn eller tillgänglig statistik om vilka invånare som drabbats av Covid-19 i
de fall där det inte innebär ett behov av åtgärder från kommunens sida. Låt
mig ta ett exempel: Om en kund som har symptom på Covid-19 ska ta emot
hemtjänstinsatser behöver hemtjänsten naturligtvis känna till smittsituationen
så att de använder rätt typ av skyddsutrustning men om en kund direkt vid
misstänkt smitta läggs in på sjukhus och sedan avlider får inte kommunen
med nödvändighet information om att dödsfallet var relaterat till Covid-19. I
svaren på de statistikfrågor som interpellanten ställer kommer jag därför
enbart att svara utifrån situationen inom de boendeformer där kommunen har
ett ansvar även för hälso- och sjukvård och vi därmed har tillgänglig,
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tillförlitlig statistik. Alla siffror är förstås under förändring men bygger på
senast tillgängliga dagliga uppdatering.
1. 36
2. 5
3. Kommunen har valt att inte informera om vilka äldreboenden eller
andra enheter som drabbats.
4. På kommunens äldreboenden finns för närvarande 35 aktiva fall av
Covid-19. På kommunens LSS-boenden finns för närvarande 5
smittade.

Karl Henriksson
Kommunalråd (KD)
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