min hälsa
EN TIDNING FRÅN REGION SÖRMLAND // 2-2020

Eveline har fått fin
respons genom många
telefonsamtal, vykort,
brev och mail där
lyssnarna uttryckt sin
tacksamhet för hennes
program.

ISOLERING

Vad gör ensamheten
med oss människor?
REHABILITERING

Många olika färdigheter behöver
tränas upp efter
en tid i respirator

24 000

TEMA CORONA

visir tillverkades
av pensionärer och
andra frivilliga

EVELINE - REGIONENS
RÖST I RADION

Sommarpratet som satte ord på verkligheten

Mobilt vårdteam // Från förstärkning till normalläge // Grattis barn- och ungdomskliniken
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• Växla mellan att först göra 30 bröstkompressioner
och sedan två inblåsningar.

• Skaffa hjälp – ring 112.

• Fortsätt tills ambulansen har kommit.

• Stanna kvar tills ambulansen
har kommit.

Placera händerna mitt på bröstet och
tryck ner bröstkorgen cirka fem till sex
centimeter med raka armar. Tryck 30
gånger med en ungefärlig hastighet
av 100 gånger per minut.

Vi bygger

Bäst lär du dig hjärt-lung
räddning genom att gå
kurs hos
t.ex. Civilförsvarsföreni
ngen
eller Röda Korset.

Sörmlands sjukhus
för framtidens vård!

Skydda dig mot
influensan!

Läs mer och håll dig uppdaterad
om våra byggprojekt på:

Är du född 1955 eller tidigare, gravid
(+ v. 16) eller tillhör övriga riskgrupper?

2 Fortsätt sedan med mun mot mun3 Ta ett normalt andetag och blås in
• Kullbergska sjukhuset luften försiktigt. Bröstkorgen ska
andning. Öppna först luftvägarna genom
• Mälarsjukhuset
att böja personens
huvud bakåt. Lyft upp
höja sig. Gör två inblåsningar.
• Nyköpings
lasarett
hakan och knip
ihop näsan.

regionsormland.se/vibyggerom

4DåFortsätt
växla
mellan 30
är det
viktigt
attbröstdu vaccinerar dig
kompressioner och två inblåsningar
mot
säsongsinfluensan,
läs gärna mer
tills ambulansen har kommit.

på sidan 22.

Du bokar tid på webben 1177.se.

Informationen är hämtad från 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se. Där hittar du mer
information om första hjälpen. 1177 Vårdguiden är landstingens och regionernas
gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa, vård och tandvård.
Du kan också ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Lätt att hitta rätt
på Sörmlands
sjukhus
Sjukhusen i Sörmland har fått nya
sjukhuskartor. Nu kan du förbereda ditt
besök hemifrån, och väl på plats hjälper
kartan till att hitta rätt. Kartan ger dig en
vägbeskrivning steg för steg hela vägen
fram till målet.
Den digitala kartan finns i huvudentrén på sjukhusen,
men du kan också se kartan i din mobiltelefon
eller hemma vid datorn genom att surfa in på:
regionsormland.se/hitta
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“Nya tag – efter
coronapandemin?”

I det här numret får du bland annat
följa hela utvecklingen av hur pandemin slog mot Sörmland och våra
invånare. Som de flesta vet var vi,
inledningsvis, den region som
drabbades hårdast i förhållande till
vår folkmängd. Framtiden kan i bästa
fall ge svar på varför det blev så.
Du får också möta Eveline, regionens
förste sommarpratare genom tiderna,
som fick en hel byggarbetsplats att
stanna upp för att lyssna på henne.
Plus 1,5 miljoner människor till.
Eveline fick oss att förstå vad hon och
hennes kollegor utsattes för under
pandemin när den härjade som värst.
Vi får också träffa Violetta som överlevde 14 dagar i respirator. Hur förändrades hennes liv och vad betydde
rehabiliteringen?

6 NYHETER Ny smittsskyddsläkare i
Region Sörmland.

Och vi får träffa Gunborg som klarade
den ofrivilliga ensamheten.

7 TEMA: CORONA
8 300 medarbetare omplacerades

För att stå bättre rustade inför framtiden behöver vi tänka på vår hälsa
med tillräckligt med sömn, regelbunden motion och näringsriktig kost. Detta främjar i sin
tur vår motståndskraft
– i ur och skur.

10 Högtryck på IVA
13		 Mera städ
14		 Framflyttad vård
15 Sommarprat i P1
17 14 dagar i respirator
18 Rehabilitering av covidpatienter

För egen del innebär det
här att jag är tillbaka på
redaktörsstolen igen.
Förra gången var det på
PROs medlemstidning
där jag var chefredaktör
i drygt sju år. Därefter
var det ett kort mellanspel på tidningen
Byggnadsarbetaren.
Sedan 13 år är jag tillbaka
i Sörmland, där allt startade
en gång, och det är härligt.
Trevlig läsning!
MONICA SWÄRD
REDAKTÖR
monica.sward@regionsormland.se

20 Gunborgs självvalda isolering
22 LÄKEMEDELSNYTT
23 FRÅGOR OM LÄKEMEDEL
24 HÄLSOKRYSSET

FOTO ÖJERT & KLANG

NÄR VI BÖRJADE PLANERA det här
numret av Min hälsa var corona det
givna temat. Tanken var då att vi
skulle hylla alla våra egna hjältar inom
sjukvården i Sörmland men också alla
frivilliga som har levererat matlådor,
tillverkat visir och skyddsrockar och
mycket, mycket mer.

4 NYHETER Barn- och ungdomskliniken godkända enligt den nationella modellen
för barnanpassad vård.

Min hälsa ges ut av Region Sörmlands kommunikationsstab och regionens läkemedelskommitté. Min hälsa utkommer
med tre nummer per år. Redaktör: Monica Swärd. Redaktionskommitté: Björn Lundahl, Maria Nordqvist, Ann Charlotta Jakobsson,
Carina Wedin. Redaktionellt stöd: Öjert & Klang. Grafisk form: Öjert & Klang. Omslagsfoto: Jan Lindblad.
Tryck: Stibo. Adress: Min hälsa, 611 88 Nyköping. Mejl: kommunikationsstaben@regionsormland.se Webbplats: regionsormland.se
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ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

NYHETER

BARNANPASSAD
VÅRD
Sörmland har uppskattats
för föredömlig hemsjukvård
med mobila team och palliativ
hemsjukvård med
clowner på besök.

Grattis barnoch ungdomskliniken!
Barn- och ungdomskliniken i Region Sörmland
är, vid sidan av Region
Gävleborg, först i Sverige
med att bli godkända
enligt den nationella
modellen för barnanpassad vård.

»

I PRAKTIKEN INNEBÄR DET att
kliniken fortsätter att utveckla de barnvänliga anpassningarna för att stärka
barnens rättigheter till trygghet och
delaktighet i hälso- och sjukvårdens
alla delar.
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Bakom framgången ligger ett gediget
arbete där alla medarbetare på kliniken
varit med.

Wellf, som är verksamhetschef
för barn- och ungdomskliniken
i Sörmland.

Barnkonventionen har funnits i 30 år
och blev lag den 1 januari i år. Inför
detta valde barn- och ungdomskliniken
att göra en grundlig genomlysning av
verksamhetens arbetssätt med ”barnrättsögonen” på.

Barnen i sin tur uppskattar att
personalen pratar till dem med
uttryck som:

– Vi som arbetar med barn och möter
sjuka barn varje dag behöver veta
vad barnen tycker och vill. Att delta
i granskningen blev en ögonöppnare
på många sätt, säger Diana Bornstein

– De berättar vad som kommer att
hända. De lyssnar och svarar när jag
frågar så att jag förstår och förklarar
mera när jag inte förstår. ○

Barnen i Sörmland omges
av betydande riskfaktorer
för ohälsa. Andelen fyraåringar med övervikt eller
fetma är bland de högsta
i landet och den socioekonomiska utsattheten
är stor.

»

DET FRAMGÅR av 2019 års rapport
om barnhälsovården i Sörmland
som regionen sammanställer
varje år.

För att främja en god hälsa och
utveckling för barnen - och därmed
förbättra den sörmländska folk-

Byt vårdcentral
via e-tjänst
»

NU BEHÖVER DU som vill byta vårdcentral inte längre fylla i och lämna
in en valblankett på papper för att
byta vårdcentral. Sedan maj i år har

hälsan - behövs en jämlik och rättvis barnhälsovård och samarbete
med andra aktörer som till
exempel socialtjänsten samt
familjecentralerna.
– Vi vet också att barn är extra
utsatta i dessa tider. En ökad oro
märks bland nyblivna föräldrar.
Många är hemma mer än vanligt
och barnhälsovården är ibland den
enda samhällsinstans som möter
de yngsta barnen och deras familjer.
Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa
bland föräldrar och våld i nära
relationer tillhör våra viktigaste
områden, säger Jennie Nimborg
som är enhetschef på Barnhälsovårdens utvecklingsenhet. ○

1177 Vårdguidens e-tjänster utökats
med två nya tjänster för personer
som är folkbokförda i Sörmland.
Logga in på www.1177.se för att se
vilken vårdcentral du tillhör idag,
vilka vårdcentraler i Sörmland som är
möjliga att välja och hur man gör. ○

FOTO PEXELS

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

Jämlik barnhälsovård behövs

Ökat utbud av
digitala vårdtjänster

»

PÅ DE FLESTA av regionens vårdcentraler kan invånarna nu få digital
hjälp, antingen genom en chatt eller
ett videosamtal. Inom kort kommer
samtliga vårdcentraler i regionens
regi att kunna erbjuda videobesök
till sina patienter. Det gäller besök
till vårdcentralens samtliga professioner som till exempel läkare eller
sjukgymnast.

– Att vi utökar våra digitala kontaktmöjligheter gör att vi kan ta
emot och hjälpa våra patienter
mer effektivt. Eftersom många
av våra invånare redan använder
digitala hjälpmedel så kanske de
kan tänka sig att göra det även i sin
kontakt med vården, förklarar Anna
Ormegard som är chef för primärvården inom Region Sörmland. ○

90

procent. Så stor del av svenska
folket hade ganska eller mycket
stort förtroende för den sjukvårdspersonal som uttalat sig
om corona i nyhetsmedierna.
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NYHETER

Blandade resultat
»

Kunskapen om e-tjänster och sjukhusens förtroende hos allmänheten
kan däremot bli bättre.

Hallå där...

Signar Mäkitalo, ny
smittskyddsläkare
i Region Sörmland.
Hur var situationen när du
kom hit?
– Jag hade följt utvecklingen
i Sörmland så jag var väl medveten om hur det var när jag
kom. Efter en väldig anstormning
av många svårt sjuka i covid-19
sjönk antalet infekterade snabbt.
Folkhälsomyndigheten har haft
två möten i veckan med alla oss
smittskyddsläkare och så har jag
haft kontakt med min företrädare.
Varför Sörmland?
– Jag planerade att gå tillbaka till
en tjänst som infektionsläkare i
Gävleborg under hösten 2020
när jag blev kontaktad av Region
Sörmland vars arbete jag känner
till sedan många år. Jag har haft
god kontakt med alla tidigare
smittskyddsläkare i regionen. När
ledningen beskrev hur de såg på
smittskyddsläkararbetet blev jag
intresserad och tackade ja när jag
erbjöds tjänsten.
Vad tror du om smittspridningen i höst?
– Vi kommer sannolikt att få
några mindre utbrott. I sämsta
fall blir det flera större utbrott,
om människor börjar umgås utan
avstånd och inte följer rekommendationerna. Vi ser tydliga exempel
på det från utlandet men också i
Sverige. ○
6
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85 procent av sörmlänningarna
anser att de har tillgång till den
hälso- och sjukvård som de
behöver, det är ett litet snäpp över
riksgenomsnittet. Resultatet har
dessutom förbättrats jämfört med
föregående undersökning och
inom alla åldersgrupper, från 18 år
till 80 plus. ○

200

6

miljoner doser av AstraZenecas
vaccin mot covid-19 är vad
Sverige kommer att få så snart
det framtagna vaccinet är godkänt sedan EU-kommissionen
slutit avtal med företaget.

Sörmlänningarna
bäst i landet
» SÖRMLÄNNINGARNA ÄR BÄST

i landet på att ta TBE-vaccin. Det
visar en nya Sifo-undersökning.
Över hälften, 51 procent, av
invånarna i länet är fullt vaccinerade
mot rikssnittet som ligger på
25 procent.
Omkring en tredjedel av de tillfrågade sörmlänningarna är oroliga
för att få den fästingburna sjukdomen. I Sörmland är risken större
att få TBE av en fästing än på de
flesta andra håll. ○

kronor är avgiften för
antikroppstestet inom
Region Sörmland.

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

FOTO REGION SÖRMLAND

TILLGÅNGEN TILL VÅRD är god,
väntetider till vårdcentraler och
förtroendet för dem är bättre än
rikssnittet. Det visar resultaten av
hälso- och sjukvårdsbarometern
från förra året.

Avgiften gäller sedan den
16 september då regionfullmäktige beslutade om den
nya avgiften.

Nytt vårdprogram
»

REGION SÖRMLAND har nu infört det nya nationella vårdprogrammet för att tidigare upptäcka
eventuell livmoderhalscancer hos
de sörmländska kvinnorna.

Syftet är att upptäcka fler fall av
cellförändringar och därmed minska

antalet kvinnor som insjuknar eller
dör i livmoderhalscancer.
Genom att analysera cellprov för
humant papillomvirus räknar den
svenska sjukvården med att sänka
antalet nya fall av livmoderhalscancer i Sverige och därmed rädda
30 liv per år. ○

Coronavirus och
covid-19
-en annorlunda tid

Hur kommer vi bäst att minnas detta år?
Orden som var på allas läppar var coronavirus och
covid-19. Här får du möta några hjältar, både våra egna
inom sjukvården men också många av de frivilliga.

SID 8

Spåra smitta och därmed minska
smittspridning
SID 11

Malin cyklar på hembesök
SID 12

“Visirfabriken” startade efter att
Sörmland fick sitt första coronafall
SID 14

Hela vården fick ställas om och
operationer flyttas fram
SID 18

Rehabilitering för coronapatienter
SID 21

Hur påverkas vi av ensamheten?
2/2020 • MIN HÄLSA
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TEMA CORONA

När det var som värst:

Smittspårningen
började

300 medarbetare
placerades om
Den 24 mars gick regionen upp i ytterligare en nivå i krisberedskapen, i ett
så kallat förstärkningsläge.
– Då hade vi börjat få mycket frågor
till bland annat 1177, berättar Magnus
Johansson.
När det gäller krisberedskap finns
det även en tredje nivå som kallas för
katastrofläge vilket, tack och lov, aldrig
var aktuellt för Sörmland.

Magnus Johansson, chef på
division medicin

– Jag vill rikta ett stort tack
till alla medarbetare som
gjort det möjligt att bedriva den covidvård som
vi gjort i Sörmland. Alla
som har behövt vård har
fått det även om vi skickat
några patienter till andra
regioner.
DET SÄGER MAGNUS JOHANSSON,
chef på division medicin, och som den
11 mars utsågs till regional sjukvårdsledare för hela Sörmland vilket innebar
att han blev beslutsfattare för hela
covidvården.

Den 9 mars fick Sörmland sitt första
konstaterade covidfall. Två dagar
senare gick Region Sörmland upp i så
kallat stabsläge vilket utlöses om en särskild händelse inträffar. Nu var det ett
faktum att coronaviruset spridit sig till
Sverige och Sörmland och den 16 mars
inträffade det första dödsfallet i länet.
8
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– Det inträffar först när man vet att de
medicinska resurserna inte räcker till
men där var vi aldrig, förklarar han.
Det faktum att så många som 300 medarbetare fick placeras om för att klara
det ökade trycket säger en del om
de insatser som gjordes för att klara
vården. När belastningen var som allra
högst, en bit in i april, var det cirka 160
covidpatienter som samtidigt låg på
sjukhus i Sörmland, på intensivvården
eller var utomlänsvårdade.
– Vi gick upp i antalet intensivvårdsplatser från tio till cirka 40 vilket
var en oerhört snabb ökning, säger
Magnus Johansson. Inför hösten ger
han dock ett varningens ord.
– Våg två, om den kommer, blir troligtvis inte lika kraftig som den första.
Inför en eventuell ny våg är regionen
bättre rustad. Tillgången på skyddsutrustning är sedan en tid i fas. Och
även om det var en del problem med
leveranser i början så är vi väl riggade
nu, avslutar Magnus Johansson. ○
TEXT MONICA SWÄRD
FOTO REGION SÖRMLAND

Maria Remén, tillförordnad
smittskyddsläkare

Maria Remén tillträdde
som tillförordnad smittskyddsläkare den 13 mars,
precis när coronapandemin bröt ut i Sörmland.
Nu kan hon se tillbaka på
riktigt hektiska månader
under det andra kvartalet
i år.
EN BIT IN I MARS tillträdde Maria Remén
som tillförordnad smittskyddsläkare
i regionen.

Att vara smittskyddsläkare är lite
speciellt. Det innebär att man är en
egen myndighet med myndighetsutövning. Det innebär att man, med smittskyddslagen som grund, kan fatta olika
beslut som gäller för alla i regionen.
Att spåra smitta och därmed minska
smittspridning är smittskyddsläkarens
främsta uppdrag.

»»

När regionen gick från
förstärkning till normalläge
Själva smittspårningen påbörjades
direkt när Sörmland fick sitt första fall
och fortsätter allt sedan dess.

Den 17 augusti beslutade regionen
dessutom att gå ned till normalläge
när det gällde den sörmländska sjukvården. I slutet av augusti hade
783 covidpatienter vårdats på sjukhus
i Sörmland varav 141 på intensiven.
När det gäller den fortsatta hösten
säger Monika Samuelsson att det
är svårt att sia om hur det blir.

Maria är nöjd med arbetet som
utfördes och lyfter framförallt fram
vårdpersonalen.
– Med 150 patienter inneliggande och
runt 30-talet intensivvårdade så har
sjukvården gjort en imponerande
insats, konstaterar hon när hon blickar
tillbaka.
Själv fick Maria ägna en stor del av dygnets timmar åt arbete. Vissa dagar var
det arbetspass på uppemot 15 timmar.
– Den 1 juli tillträdde den nye smittskyddsläkaren, Signar Mäkitalo. Då
återgick jag till min gamla tjänst som
infektionsläkare på halvtid. Den
andra halvan är jag på smittskyddsenheten, säger Maria.
Tiden som smittskyddsläkare i en tid
när coronapandemin härjade som
värst har givetvis gett vissa insikter.
– Jag ser mig egentligen som en läkare
som arbetar med patienter, och det har
jag inte gjort sedan i februari. I min roll
som biträdande smittskyddsläkare så
gav coronan mig ett utvidgat kontaktnät, såväl inom som utanför regionen
och det var positivt.
Maria Remén fick i alla fall, till slut,
en välförtjänt semester efter att hon
introducerat den nye smittskyddsläkaren i jobbet. ○
TEXT DAVID LÜNING
FOTO REGION SÖRMLAND

Monika Samuelsson, hälsooch sjukvårdsdirektör

Den 11 maj tog Monika
Samuelsson, som är
hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen, över
ansvaret som regional
sjukvårdsledare. Då rådde
det fortfarande en hård
belastning på den sörmländska sjukvården.
SEDAN DESS HAR KURVAN av covidpatienter gått stadigt nedåt och den
8 juni gick regionen ned från förstärkningsläge till stabsläge.

– Det är fantastiskt. Just nu har vi bara
ett par covidpatienter inneliggande
och inte någon på intensiven, säger
Monika Samuelsson.
Den 6 juli var första dagen sedan den
11 mars som inte någon covidpatient
blev intagen på någon av länets intensivvårdsavdelningar och regionen hade
sitt senaste dödsfall i mitten av juli.

– Folkhälsomyndigheten har hjälpt
oss att ta fram tre olika scenarior som,
observera, inte är prognoser. Där säger
de att det antingen kan fortsätta som
nu, med ett litet inflöde av nya patienter. Ett andra scenario är att vi får ett
nytt utbrott i oktober och det tredje
scenariot är att vi har ett jämnt inflöde,
det vill säga något mer än vi har nu.
– Hur det blir för Sörmland framöver
är mycket svårt att uttala sig om men
vi hoppas att det inte blir några större
utbrott. Bland invånare som tagit
antikroppstest har ca 13-15 procent
utvecklat antikroppar, säger hon.

MONIKA SAMUELSSON vill samtidigt
passa på att tacka alla sörmlänningar
som tagit till sig alla de rekommendationer som gått ut från Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland och sett
till att vi fått ned smittan i länet.

– Så nu gäller det att fortsätta att hålla
i och hålla ut, avslutar Monika
Samuelsson som nu återgått till sin
roll som regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. ○
TEXT MONICA SWÄRD
FOTO REGION SÖRMLAND
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TEMA CORONA

Maria Berg, intensivvårdssjuksköterska på Nyköpings lasarett:

”Det har varit tufft men jag
hade inte velat byta”
– Trots omständigheterna har jag aldrig
funderat på att byta jobb. Inte ens när det
var som allra värst.
TEXT OCH FOTO MONICA SWÄRD

P

å frågan om vad som
varit svårast under
coronapandemin
svarar hon:

- I början var avdelningen en ren
krigsskådeplats med pumpar och
förlängningssladdar överallt. Under en
otrolig press skulle vi också lära upp
de som kanske inte jobbat med intensivvård på 20 år eller inte alls plus att
vi skulle ha munderingen, som bestod
av visir, munskydd och skyddsrockar,
på oss praktiskt taget hela tiden. Det
fanns inte heller några rutiner för hur
arbetet skulle utföras i den helt nya
situationen men efter en tids inkörning
så fungerade det relativt bra.

10

Så här såg Maria Berg ut i full mundering
innan hon gick in på en av salarna på
intensivvårdsavdelningen på Nyköpings
lasarett för att göra sitt arbetspass och
ta hand om covidpatienterna.

6-7 platser varit öppna sedan flera år
tillbaka.
– Under pandemin hade vi 14 platser
som mest. Då kunde vi ha upp till fyra
patienter vardera som vi ansvarade
för, säger Maria.

”En dag blev det
för mycket”
Med bara en dags vila mellan passen så
sa Marias kropp ifrån.
– Jag var helt dränerad på energi men
eftersom jag bromsade i tid så blev det
bara en veckas sjukskrivning, förklarar
hon.

för att bli smittad eller ta hem smittan till
familjen har hon inte känt. Den nödvändiga skyddsutrustningen har funnits på
plats sedan epidemin bröt ut. Men Maria
har också upplevt många ljuspunkter
under den här tiden eftersom, trots allt,
de flesta av patienterna har klarat sig
även om villkoren varit hårda.
– Alla krafter som samlats och hjälpts åt
har varit så himla häftigt. Det har varit
en otrolig uppslutning och gemenskap.
– Flera av de patienter som varit mycket
svårt sjuka och som vi inte trodde skulle
klara sig har återhämtat sig och överlevt,
berättar hon tacksamt.

– Som mest arbetade jag 15 timmar i
sträck. Men även efter ett åtta timmars
pass så är man väldigt trött. När jag
kom hem från jobbet så orkade jag
bara äta, sova och gå ut med hunden.

Kraften att orka och hålla ut har hon
hämtat från naturen, trädgården och
familjen som långa perioder har skött
all markservice hemma.

Avslutningsvis vill Maria och alla hennes
kollegor tacka för allt det stöd som de
fått från såväl civilsamhället som en rad
företag i form av matlådor, hembakat
kaffebröd, godis och mycket, mycket
mer.

Intensivvårdsavdelningen i Nyköping
har totalt elva platser men på grund
av brist på IVA-sjuksköterskor har bara

Arbetsgivaren har även erbjudit
dagliga kuratorsamtal som Maria tagit
del av vid några tillfällen. Någon oro

– Vi har till och med fått duschcreme och
schampo då vi avslutar alla våra arbetspass med att duscha, avslutar hon. ○
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Malin Sandberg, undersköterska på Lindens vårdcentral i Katrineholm:

”Det mobila vårdteamet
är uppskattat”
– I stället för att patienterna i riskgrupperna
ska komma till oss på vårdcentralen så åker
vi hem till dem, berättar Malin när hon
hoppar upp på cykeln.

H

TEXT OCH FOTO MONICA SWÄRD

embesök har vissa
av Malins kollegor
ägnat sig åt tidigare men i och med
att coronapandemin bröt ut så har Malin börjat åka
hem till sina patienter som hon annars
träffar på vårdcentralen. För hennes
del resulterar det i ett 20-tal hembesök
per vecka.
– De patienter som vi besöker hemma
tillhör någon av riskgrupperna för
allvarlig covid-19infektion, då vill vi
undvika att de kommer hit, berättar
Malin.
Sedan den 1 april har hembesöken
blivit betydligt fler. Den här dagen när
Min hälsa följer med får den första
patienten ett par bensår omlagda. Det
är alltid noga med hygienen och det
går åt många par plasthandskar innan
det är klart.
– Det här är jättebra. Tidigare var jag
tvungen att åka in till vårdcentralen
två gånger i veckan för att få mina

Malin är på väg till dagens första hembesök för att lägga om ett bensår på en
patient samt ta några prover.

bensår omlagda men nu kommer
Malin hit i stället, säger Kerstin Larsson
när vi klivit in över kökströskeln.

”Det kan handla
om t ex bensår
och provtagning”
Det tar tid att lägga om såren och när
det är färdigt är det dags att åka till
nästa patient som har några stygn som
ska tas bort. Malin tar också några
prover. Innan hon åker ut på varje
hembesök stämmer hon av med sina
kollegor om det är någonting mer som
behöver göras.
– Det känns att det är uppskattat att vi
kommer ut, säger Malin som arbetat
som undersköterska på Lindens vårdcentral i sex år, tidigare arbetade hon
inom äldreomsorgen.
Det är läkarronderna som avgör vilka
åtgärder som behövs. Läkarbesök,
egenvårdsråd, psykolog eller sjukgymnast. Och om eventuella besök ska

ske i hemmet eller på vårdcentralen.
Ett arbetssätt som flertalet vårdcentraler praktiserat under pandemin.
– Det kan till exempel vara Agda, 92 år
som hört av sig och där en läkare
behöver lyssna på hennes hjärta, förklarar Helena Gustafsson som är verksamhetschef på Linden. Vi försöker
åka så få som möjligt på hembesöken
med tanke på att patienterna tillhör en
riskgrupp och helst inte ska träffa så
många, tillägger hon.
Självklart förekommer även digitala
hembesök där exempelvis en apotekare kan ha läkemedelsgenomgångar
med patienterna.
– På grund av pandemin har de nya
tekniska lösningarna skyndats på och
vi har delvis hittat helt nya arbetssätt
och jag tror inte att vi kommer att
återvända till det gamla normala utan
hålla oss till det nya normala som
kommer att föra med sig fler digitala
besök och kanske fler hembesök,
säger Helena Gustafsson. ○
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HELENA HELLBERG

är sjukgymnast, och
en av många frivilliga
som hjälpte till med
tillverkningen av
skyddsrockar.

JOSEFINE LINDBERG

var den som startade
och höll i visirtillverkningen.

Visir till alla

Rocka en AW!

24 000 visir – det var vad
frivilliga medarbetare inom
Region Sörmland och ett 20-tal
pensionärer åstadkom under
en månads tid.

Den uppmaningen riktade Region
Sörmland till alla arbetsplatser
i Eskilstuna innan sommaren.

»

”VISIRFABRIKEN” STARTADE bara några dagar efter
att Sörmland fått sitt första coronafall och det visade
sig att det inte fanns tillräckligt med visir. Men efter en
månad var lagren fyllda och då övergick tillverkningen
i stället till skyddsrockar i engångsplast.

Tillverkningen av visir ägde rum både i Eskilstuna och
i Nyköping. Av de pensionärer och andra frivilliga som
ryckte in var det många som återkom flera gånger. ○

»

UPPDRAGET VAR ATT ha en annorlunda after work
på Mälarsjukhuset och tillverka skyddsrockar. Tillverkningen startade i mitten av april när det stod klart att
skyddsrockarna inte skulle räcka till alla vårdanställda
i Sörmland som arbetade med covidpatienter. Till och med
vecka 32 hade inte mindre än 182 000 rockar tillverkats.

Nästan 600 personer, regionens egna medarbetare,
frivilliga och sommarungdomar, slöt upp för att tillverka
rockarna. Inte mindre än 44 arbetsplatser anmälde sitt
intresse för en annorlunda after work där det bjöds på
gratis vattenflaska som tack för hjälpen.
– Företagen och föreningarna som deltog peppade och
utmanade varandra i sina respektive branscher vilket gav
ett enormt genomslag, berättar Josefine Lindberg som är
tjänsteutvecklare inom regionservice. ○

TEXTER MONICA SWÄRD OCH DAVID LÜNING
FOTO DAVID LÜNING
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LAURA MELLANDER

FOTO TOBIAS JOHANNESSON/SN

från Stora Hotellet
i Nyköping överlämnar
matlådor till intensivvårdsavdelningen.

Många matlådor
blev det…
Stora Hotellet i Nyköping var en
av de restauranger som var först
ut med att förse personalen på
akuten och intensivvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett
med välfyllda matlådor.

ROBIN PRINCIS

vittnar om att coronamånaderna som
lokalvårdare på
Mälarsjukhuset var
något speciellt.

Mera städ för Robin
Full skyddsutrustning, tvära
kast och mycket extra personal.
»

ATT ARBETA I MILJÖER med smitta tillhör vanligheterna
för Robin. Trots mycket speciella omständigheter under
coronapandemin fanns det klara rutiner som var till stor
hjälp för den nya personal som krävdes på grund av de
nya omständigheterna.

DEN 24 MARS STÄNGDE VI NER LUNCHEN och lagade
100 matlådor i stället som vi levererade till akuten och
IVA samma dag, berättar Laura Mellander som är
general manager på Scandic Stora Hotellet i Nyköping.

– I början när vi inte visste så mycket var det lite obehagligt. Men jag var egentligen aldrig rädd för att bli smittad.
Som tur är har jag många i min närhet som arbetar inom
vården så jag fick mycket råd och stöd av dem. Det är bra
att kunna ventilera saker med andra som kan relatera till
det man pratar om.

– Vi ville göra något för att visa vårt stöd till sjukhuspersonalen. Alla kan göra något för att visa solidaritet
och stötta vilket vi sett många fina exempel på sedan dess.
Bara i Nyköping har vi märkt att samarbeten och lojaliteten
har stärkts på ett mycket positivt sätt, tillägger hon. ○

Robin tillägger att det är väldigt bra ventilation på avdelningarna så det var egentligen tryggare på jobbet än att
till exempel gå till affären. Att arbeta på avdelningar där
folk är allvarligt sjuka och även avlider är förstås alltid
påfrestande.

»

– Särskilt för de nyanställda och för dem var det viktigt att
få prata för att bearbeta det de såg och upplevde. De som
haft lättast att prata om det som upplevts som jobbigt har
klarat det allra bäst. ○
2/2020 • MIN HÄLSA
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Framflyttad vård - stor
utmaning att hantera
I mars låg Region Sörmland på en bra nivå när det gällde
utförda operationer inom vårdgarantin. Sedan small det till
och Sörmland drabbades hårt av covid-19 vilket gjorde att
hela vården fick ställas om.
TEXT FREDRIK GUSTAVSSON

» TROTS ATT MÅNGA OPERATIONER

genomfördes under våren finns det
fortfarande många väntande patienter
att ta hand om.
– Det blir värre innan det blir bättre
men bättre blir det. Känslan i organisationen är att nu jäklar tar vi tag i detta,
säger Bo Tideholm, chef för division
kirurgi i Region Sörmland.
I början av mars började covid-19
patienter komma in på sjukhusen
och vården fick göra en rekordsnabb
omställning för att hantera hundratals
personer med en helt ny sjukdom.
Eftersom i princip alla resurser gick till
covidvården ställdes alla operationer,
förutom de akuta, in. Dessutom sattes
screeningprogram som mammografi
och livmoderhalscancer på paus.
– Cancer och andra akuta operationer
som armbrott, tarmvred och blindtarm
har vi självklart genomfört. Och vi har
faktiskt utfört mer akut kirurgi under
våren än vad vi gjorde under samma
period förra året. Sedan slutet av maj
har vi haft operationslag igång från
tidig morgon till sen kväll, sju dagar
i veckan, säger Bo Tideholm.
14
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– Genom mycket gott samarbete mellan
klinikerna och genom att långsiktigt
planera våra resurser så har vi kunnat
operera i den här omfattningen, säger
han.
På somrarna sjunker antalet operationer, medarbetarna har semester
och patienter som kan vänta med sina
ingrepp väljer ofta att skjuta på dem.
– Operationerna sjunker med cirka 50
procent en vanlig sommar. I år sjönk
vår produktion till cirka 70 procent,
vi har faktiskt färre på väntelistan till
operation nu än vid samma tid förra
året, säger Bo Tideholm.
Oro bland befolkningen, att söka vård
av rädsla för att bli smittad, har gjort att
det troligtvis finns ett stort mörkertal
när det gäller patienter som är i behov
av någon form av ingrepp utan att veta
om det.
– Remisserna till oss har halverats,
besöken till vårdcentralerna likaså.
Den inställda screeningverksamheten
gör att vi kan ha människor med sjukdomar som vi skulle ha hittat tidigare
och som nu har gått längre tid med sin
sjukdom.

Budskapet är att ingen ska dra sig för
att besöka vården, säger han.
Inom division kirurgi pågår nu ett
omfattande arbete för att hantera de
patienter som står i kö och planera
för dem som ännu inte har upptäckts.
– Eftersom vi alltid gör medicinska
prioriteringar kan det innebära att en
person som väntat länge i kön, men
som inte har så stora besvär, kan få
vänta ytterligare för att människor med
mer akuta behov ska få komma före.
För att hantera den framflyttade
vården kan det bli aktuellt att skicka
patienter till andra län och till privata
vårdgivare. Att privata vårdgivare
kommer till Sörmland och att nya
arbetssätt införs. Staten kan också
bidra med ökade resurser för att
underlätta den framflyttade vården
som stora delar av Sverige nu måste
handskas med.
– Vårt mål är att vi i mars 2021 ska
vara tillbaka på samma nivå som
mars 2020 då vår måluppfyllelse för
operationer låg på 80 procent,
avslutar Bo Tideholm. ○

“Skämtet” som vållade
en brevflod

EVELINE JACOBSON

Eveline trodde knappt sina öron när en kvinna från
Sveriges Radio ringde upp och undrade om hon
ville vara en av sommarpratarna i radions P1.

Jag har bara fått
hyllningar efter mitt
sommarprogram och det
är jag väldigt tacksam över.
Till och med tidningarnas
recensioner var
positiva.

»

JAG TRODDE ATT DET VAR ETT SKÄMT men
dagen därpå ringde de tillbaka och bekräftade att
de jättegärna ville ha mig med, berättar intensivvårdssjuksköterskan Eveline Jacobson när hon tar
emot hemma i lägenheten i Eskilstuna.

– Men det var ju superhemligt så jag fick inte säga
någonting, tillägger hon.
Skälet till att Eveline blev erbjuden att vara
sommarvärd var att redaktionen för ”Sommar
i P1” ville ha någon som verkligen kunde berätta
hur det var att arbeta under coronapandemin
när den härjade som värst. Sörmland var också
en av de hårdast drabbade regionerna.
Hur gick det då till när hon skulle förbereda sitt
sommarprogram?
– Jag blev erbjuden att arbeta med en producent,
Malin Marcko, som arbetat på P4 Sörmland tidigare och vi fann varandra direkt. Jag fick en dryg
månad på mig att skriva ihop ett åtta sidor långt
manus men det blev 24 sidor… så Malin hjälpte
mig att stryka det ena efter det andra samtidigt
som hon var väldigt mån om att det skulle vara
min berättelse.
Två veckor innan Evelines sommarprogram
skulle sändas, den 9 juli, skulle manuset vara på
plats. Programmet var dessutom förinspelat.
– Kvällen innan det skulle sändas gick jag omkring
som i ett töcken. Men redan klockan 07.00

morgonen därpå, när podden släpptes, så började meddelandena på telefonen att strömma in.
Sedan dess har Eveline fått fin respons genom
många telefonsamtal, vykort, brev och mail där
lyssnarna uttryckt sin tacksamhet för hennes
program.

TEXT MONICA SWÄRD
FOTO TT NYHETSBYRÅN

– Mina arbetskamrater är jättestolta. För mig var
det en extremt stor ära att få göra detta å
allas vägnar som arbetat hårt under hela coronapandemin och jag vill tacka alla som har lyssnat
på Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
avslutar hon. ○
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Efter två veckor i respirator:

Violetta är tillbaka
Njut av livet är den uppmaning som sjuksköterskan
Violetta Zmuda vill rikta till alla efter att ha smittats
av coronaviruset, legat i respirator och fört en
mycket tuff kamp mot den nya sjukdomen.

TEXT MONICA SWÄRD
FOTO JAN LINDBLAD

» SAMTIDIGT VILL HON RIKTA EN VARNING

till alla om att fortsätta ta viruset på allvar,
följa rekommendationerna och hålla avstånd.
När vi träffar Violetta har hon varit hemma
i drygt två månader sedan hon lämnade
rehabiliteringsavdelningen på Mälarsjukhuset
i Eskilstuna. Men hon har inte riktigt hämtat
sig än.
– När jag anstränger mig så blir jag andfådd och
jag har tappat massor av hår, berättar hon när
vi ses över en kopp kaffe hemma i villan
i Torshälla.
Violettas man jobbar i trädgården men ansluter
med en kaffekopp efter ett tag. Han är märkbart tagen av vad hans fru gått igenom och nu
berättar.
Det var den 14 april som Violetta var helt slut
när hon kom hem från jobbet och på kvällen
beslutade hon sig för att sjukskriva sig.
– Vid min första kontakt med 1177 så blev jag
ordinerad hostmedicin. Men det blev inte bättre
och på den nionde dagen, när jag fått feber

16
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VIOLETTA ZMUDA

Vi möter Violetta och
hennes man för en pratstund
hemma i deras trädgård.
Lättade och tacksamma över
att Violetta är hemma igen
efter en lång kamp
mot corona.

och andningssvårigheter, så skickade de en
ambulans.
Violetta fick såväl dropp som syrgas redan
i ambulansen och proverna visade att hon hade
smittats av covid-19 och hon lades in på en
covidavdelning.

”Jag minns inte mycket
från den tiden, inte
heller att jag skickade
ett sms till min syster”
– Morgonen efter kopplades jag in på respiratorn där jag fick ligga i 14 dagar. Från den tiden
minns jag ingenting förutom att jag hade
fruktansvärda mardrömmar om att både min
man och dotter var döda, berättar hon och
torkar bort en tår från kinden.
Eftersom Violetta inte blev bättre under den
första veckan och var i dåligt skick fick hon så
kallad trakeostomi vilket innebär att ett rör sätts
in i halsen för att underlätta andningen. Där kan
man nu se hennes tydliga ärr.

Väl vaken flyttades Violetta till en så kallad step
downavdelning, en slags ”mellanstation”, innan
hon flyttades vidare till rehabiliteringsavdelningen där hon fick stanna ytterligare ett par
dagar.
– Men det var jobbigt. I början kunde jag inte stå
och inte heller hålla i telefonen, berättar hon.
Violettas man och dotter förde anteckningar
från alla kontakter med sjukhuset och Violetta
har själv läst sin journal från tiden då hon var
nedsövd.
Till vardags arbetar hon som sjuksköterska på
ett äldreboende i Eskilstuna men vet inte var
hon blivit smittad, på jobbet eller ute i samhället någonstans.
Hur framtiden ska te sig vet Violetta inte så
mycket om. Hon tar dagliga promenader och

tränar såväl armar som ben för att få tillbaka
den muskelmassa som försvann. Hon äter
proppförebyggande läkemedel och har
fortfarande förhöjda levervärden.
När vi ses väntar hon på uppföljningar på
rehabavdelningen.
– Jag undrar om jag kommer att kunna flyga
igen eftersom vi brukar åka hem till Polen
ganska ofta. Frågan är hur mycket stryk mina
lungor har tagit och om de klarar lufttrycket.
Annars tar jag dagen som den kommer och
är glad att jag lever, säger hon och gör ett
sista medskick:
– Jag vill tacka all personal, de läkare och
sjuksköterskor som var inblandade i min tuffa
kamp för livet. Deras engagemang och arbete
var guld värt. ○

» Visste du att:

SPANSKA
SJUKAN

var en influensa som
pågick från 1918-1920.
Mellan 50 och 100
miljoner människor
dog vilket motsvarar
3-6 procent av världsbefolkningen, som då
bestod av 1,6 miljarder
människor.
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Ny rehabavdelning för
covidpatienter
I slutet av april öppnades en särskild
rehabiliteringsavdelning på Mälarsjukhuset
i Eskilstuna för covidpatienter som kom
direkt från intensivvården.
TEXT OCH FOTO DAVID LÜNING

»

PÅ AVDELNINGEN FANNS som mest
16 platser där patienter som varit
under intensivvård fick hjälp tillbaka
till vardagen. Sväljproblem, oro och
minskad muskelmassa var några av de
problem som uppvisades. Efter en tid
på rehabavdelningen var de förhoppningsvis redo att åka hem och fortsätta
sin väg tillbaka mot tillfrisknandet
med hjälp av anhöriga och andra.

Sedan mitten av juli finns det sex
platser på avdelningen och så kommer det att vara även fortsättningsvis.
Rehabavdelningen tar nu emot såväl
covidpatienter som andra patienter
som behöver specialiserad vård och
träning.
När den nya avdelningen inrättades
i våras så var högsta prioritet att hitta
lokaler och rekrytera personal. Rehabavdelningen inrättades sedermera
i strokeavdelningens tidigare lokaler.
– Medarbetare från andra enheter som
till exempel primärvården, bassängen,
18
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Rehabiliteringen utgår från
de enskilda patienternas behov.

fotvården och hörcentralen fick tillfälligt en ny placering för att börja jobba
hos oss med covidrehabilitering.
Vi kunde även anställa medarbetare
som arbetat inom vården tidigare och
som med kort utbildning och introduktion kunde påbörja en anställning,
berättar Aletta Lillqvist, tillförordnad
vårdenhetschef på avdelningen.

– En annan viktig del har varit att
involvera de anhöriga. Både för att de
ska vara en del av rehabiliteringen och
för att de ska vara med och planera
hemkomsten, berättar Aletta.
Den 1 september återgick den personal
som varit utlånad till rehabavdelningen
till sina ordinarie arbeten och ersattes
då av ett antal nyrekryteringar.

”Många olika
färdigheter behöver
tränas upp efter en
tid i respirator”
Rehabiliteringen som patienterna fått
har utgått från de enskilda patienternas behov. Många olika färdigheter
behövde tränas upp efter en tid
i respirator. Hur länge de stannat har
varit väldigt olika men snittiden har
legat på ungefär tre veckor.

– Det som har varit utmärkande
för den här avdelningen är att
vi kan erbjuda en hög vårdnivå
med ett teamarbete där en
rad olika professioner arbetar
tillsammans som till exempel
logopeder, öron-näsa-halsläkare och många andra specialister, samt ett nära samarbete
med IVA för en bra övergång från
intensivvård till rehabiliteringsinriktad
vård, avslutar Therese Lundin som är
verksamhetschef på Medicinkliniken
på Mälarsjukhuset. ○

Så fungerar respiratorn:

Tuff behandling som
räddar liv
Varje dag sedan pandemin bröt ut har vi
matats med information om människor
som vårdats i respirator runt om i landet
på olika intensivvårdsavdelningar.
En skrämmande tanke för många.
Men vård i respirator räddar liv.
TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

»

DET KAN VARA EN BILOLYCKA,
lunginflammation eller som i många
fall den senaste tiden just covid-19 som
är orsaken till att en människa behöver
vård i respirator. Men vad innebär det
egentligen och klarar alla av den tuffa
behandlingen?

Corona är ett virus som kan sätta sig
i luftvägarna och orsaka svår andnöd
vilket i sin tur kan påverka syresättningen i lungorna vilket är livshotande.
Här tar respiratorn över andningen
delvis eller helt och hållet — den ser till
att rätt mängd syre kommer in i lungorna och att koldioxid lämnar kroppen,
precis som när du andas som vanligt.
Behovet av respirator kan skifta.
Behandlingen kan ta allt från några

timmar till, som i många covid-19-fall,
flera veckor. För patienter med covid19 är tub via munnen i luftstrupen
det vanligaste sättet att koppla till en
respirator. Andra sätt att koppla kan
vara genom en mask eller så kallad
trakeostomi som innebär att man
sätter in en andningskanyl i halsen.
Som patient är man nedsövd och får
muskelavslappnande när tuben sätts
in. Man behandlas även med smärtstillande och lugnande medel för att
i största möjliga mån slippa känna
obehag.
De patienter som gått igenom en respiratorbehandling vittnar ofta om hur
tufft det är att komma tillbaka. Tiden
i respirator påverkar såväl kroppen
som psyket. Muskler förtvinar snabbt

när kroppen är i stillhet eftersom vi är
gjorda för att röra på oss.
Den psykiska återhämtningen är minst
lika viktig eftersom patienten oftast är
sövd under behandlingen och kan få
kraftiga mardrömmar som patienten
minns när de vaknar upp. Många upplever det också som traumatiskt att de
helt tappat bort ”tid och rum” under
en period. Det kan skapa minnesförlust, humörsvängningar och koncentrationssvårigheter.
Det är också vanligt att IVA-personalen
skriver dagbok om patientens tid
i respirator, vilket blir ett hjälpmedel
för att förstå tiden på intensivvårdsavdelningen — allt för att underlätta
vägen tillbaka till ett normalt liv. ○
2/2020 • MIN HÄLSA
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TEMA CORONA

Gunborgs självvalda isolering:

– Jag lider inte
av ensamheten
- Jag brukar baka lite grann. Men nu går det
ju inte åt någonting eftersom ingen kommer
och hälsar på. Det berättar Gunborg Karlsson,
nyligen fyllda 80, som sedan flera månader
tillbaka levt i självvald distansering på uppmaning av Folkhälsomyndigheten.
TEXT OCH FOTO MONICA SWÄRD

»

OCH GUNBORG HAR verkligen tagit
rekommendationerna på allvar. När
en av livsmedelsbutikerna i Nyköping
erbjöd sig att hålla öppet en extra
timme tidigt på morgonen så tog sig
Gunborg dit.

– Men det var ju massor av folk där och
ingen tog hänsyn till att hålla avstånd,
förklarar hon. Sedan dess får Gunborg
hjälp med att handla mat en gång i
veckan av en barnfamilj i närheten.
– Det var en väninna till mig som fick
en lapp i brevlådan där de erbjöd sig att
hjälpa till att handla och det nappade
jag på. Den hjälpen är jag jätteglad och
tacksam för.

20

MIN HÄLSA • 2/2020

GUNBORG KARLSSON

Vi möts upp för en
pratstund på innergården
utanför hemmet.
Och trots rådande tider
ser Gunborg ändå en
ljusglimt någonstans.

Men en tidig lördagsmorgon smög
hon sig ändå ut för att ta ut pengar ur
bankomaten.

För att få dagarna att gå brukar hon
städa och sköta sina blommor i den
lägenhet som hon bott i, i snart 40 år.

– Då var det helt folktomt, förklarar
hon. Gunborg lever ensam sedan
många år tillbaka men säger att hon
inte lider av ensamheten trots den
självvalda karantänen.

– Jag är inte vid TV:n på dagarna
förutom när det var älgvandringen,
berättar Gunborg och skrattar.

– Jag har syskonbarn i Malmö som jag
smsar med och så har det hänt att jag
har fått blomsterbud. Och så har jag
en väninna som jag brukar träffa i
hennes trädgård och så har vi mycket
kontakt på telefon.
Gunborg har däremot inte någon
dator vilket gör att hon ibland känner
sig lite utanför.

När det är dags att komma ut i friheten
igen har hon redan bestämt vad hon
ska göra.
– Det första jag ska göra är att gå till
frissan, köpa nya skor och blommor på
torget, säger hon förväntansfullt. ○

Psykologen om långvarig isolering:

Vad gör ensamheten
med oss människor?
Vad är egentligen ensamhet och
vad tar den sig för uttryck
HELENA ANDERSSON
under pandemin? Vi ställde
har märkt av en ökad
frågan till psykologen
mängd telefonsamtal från
Helena Andersson som
gruppen äldre under
pandemin. För många handlar
arbetar på Lindens
det om att få en
vårdcentral i Katrineholm.
möjlighet att sätta
ord på sina tankar.
TEXT OCH FOTO MONICA SWÄRD

»

ENSAMHET ÄR DETSAMMA som
att känna sig exkluderad, en känsla
av utanförskap, att inte höra till, förklarar Helena som kände av en påtaglig
ökning av telefonsamtalen kopplat till
ensamhet under pandemins första
månader.

– Under våren 2019 hade jag kanske
en eller två patienter som var 70+ eller
äldre som hörde av sig med symtom
på nedstämdhet och ensamhet, den
gruppen har definitivt ökat under
pandemin och snittåldern på de som
söker har stigit något, berättar Helena.
Det som händer med människor som
tvingas till ofrivillig ensamhet är ofta att
de börjar grubbla och älta. För många
äldre handlar det om tankar kring hur
livet blivit och hur det ska bli. Gamla

negativa erfarenheter kan komma upp
till ytan när man är ensam länge.

i kroppen i form av bland annat hjärtoch kärlsjukdomar.

Men de flesta telefonsamtal som har
kommit till Helena har faktiskt inte
handlat om handfasta råd om vad man
ska ta sig till under en rådande isolering utan mer om existentiella frågor,
om att få dela sina tankar och känslor
med någon. De flesta har god kunskap
om hur de ska ta hand om sig själva
och betydelsen av social samvaro,
men behöver någon att tala med, om
djupare känslor och frågor.

Många yngre har också drabbats hårt
av ensamheten för att de inte har fått
träffa sina äldre släktingar.

– Flera av mina patienter har sagt att
livet känns meningslöst. Många har
varit oroliga och undrat hur länge det
hela ska hålla på, berättar Helena.
Ofrivillig ensamhet för med sig inre
stress som sätter sina spår också

– För dem som har släkt och vänner går
det ju bra att träffas ute om man håller
avstånd. Det är också viktigt att möta
varandras blickar när man möts ute.
Det har en lindrande effekt att få bli
sedd och bekräftad. För den som varit
ensam länge är det också viktigt att försöka vistas ute bland andra människor.
Sällskapsdjur är också jättebra med
den värme de ger och att man också
blir sedd. Ett tecken på det var väl inte
minst att till och med hamstrarna tog
slut i djurbutikerna i våras, avslutar
Helena. ○
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LÄKEMEDELSNYTT

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

VACCINERA DIG!

Läkemedelskommittén
utbildar gymnasieelever
Under hösten 2019 och våren 2020 har informationsläkare Björn Lundahl och informationsapotekare
Maria Nordqvist från Läkemedelskommittén, besökt
Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

» AKTIVITETEN HAR GENOMFÖRTS

Målet är att öka kunskapen om egenvård vid sömnbesvär och smärta hos
eleverna så att de ska få bättre förutsättningar att kunna ta ansvar
för sin hälsa.

– För att få en interaktiv medverkan
från eleverna har vi infört ny teknik
med möjlighet till frågor under
föreläsningen via SMS (från deras
egna mobiltelefoner), samt svar
på mentometerfrågor via mobiltelefonerna för ökad delaktighet.
Vi har gjort så att ungdomarna får
anpassad information i direkt
kommunikation i ett ämne som
inte ingår naturligt i läroplanen,
berättar Maria. ○

Även information om droger ingår,
framför allt smärtläkemedlet Tramadol,
som är ett stort problem när det gäller
både illegal handel och användning.

Hör av er direkt till:
maria.nordqvist@regionsormland.se
om ni vill att er gymnasieskola ska
få besök!

i samarbete med skolsköterskorna.
Två årskurser har fått varsin lektionstimme om bland annat sömn och
smärta och ämnesvalen har gjorts
utifrån elevernas behov.
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»

ÄR DU FÖDD 1955 eller tidigare,
gravid efter graviditetsvecka 16
eller har en sjukdom som gör dig
känsligare för influensa? Då är det
viktigt att du vaccinerar dig mot
den årliga influensan som väntas
komma senare i höst eller vinter.
I år är det extra viktigt att vaccinera
sig på grund av den rådande covidpandemin. Om du blir smittad av
coronaviruset är det bra om du har
ett grundskydd mot säsongsinfluensan så att du inte drabbas
av båda.
Från och med den 3 november kan
du som är 65 år eller äldre, avgiftsfritt, vaccinera dig på din vårdcentral. Läs mer och boka tid på webben,
på 1177.se ○

NY STUDIE STYRKER
SAMBAND
» ANTIBIOTIKABEHANDLING ÖKAR

risken att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom enligt en studie
i Sverige. Det skriver tidningen
Läkemedelsnytt. Forskare och
läkare har på senare år allt mer
börjat diskutera möjliga samband
mellan antibiotika och inflammatorisk tarmsjukdom. Inflammatoriska
tarmsjukdomar blir allt vanligare i
Europa, USA och i andra områden
med snabb ekonomisk utveckling.
I Sverige är närmare en procent av
befolkningen drabbad. Enligt en
hypotes beror sambandet mellan
antibiotika och sjukdomen på att
antibiotikabehandling förändrar
bakteriefloran i tarmen. Det pågår
också forskning om olika sätt att
återställa den rubbade balansen
bland annat som ett sätt att motverka dessa tarmsjukdomar. ○ ○

FRÅGOR OM LÄKEMEDEL

Ställ din läkemedelsfråga till Min hälsas experter.
Mejla till fragaomlakemedel@regionsormland.se

? Vilka regler

gäller för apotekspersonalen?
Fråga. Jag vill inte att alla ska höra
från apotekspersonalen vad jag
hämtar för läkemedel, finns det
några regler?
SVAR: Ja, det finns regler för såväl
apotekspersonalens kompetens som
lokalens informationsmiljö.
Vid expedition av recept ska information och rådgivning lämnas i
enlighet med vad som anges i 5 kap. i
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Bland annat ska informationen vara
individuellt anpassad och personalen
ska förvissa sig om att kunden kan
använda läkemedlet på rätt sätt.
Kravet i lagen innebär också att den
personal som ger rådgivning om
receptfria läkemedel ska ha tillräcklig
kompetens för uppgiften.

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

Experterna svarar
eller se sådana uppgifter som skulle
kunna inkräkta på den personliga
integriteten för den som hämtar ut
läkemedel på recept.
Varje receptexpeditionsplats behöver
skyddas från överhörning och insyn,
både från närliggande platser och från
det övriga kundutrymmet. Den plats
där recept ska expedieras ska dessutom vara utformad så att expedieringen kan utföras på ett säkert sätt.
På apoteket ska det också finnas
möjlighet att få information och rådgivning om egenvård på en plats som
skyddas mot överhörning och insyn vid
normal samtalston. Det är tillståndshavaren, dvs ägaren av apoteket, som
har skyldighet att tillgodose dessa krav.

Fungerar det inte enligt dina önskemål, ber du att få tala med apotekschefen. Det finns också möjlighet att
få läkemedel och information via internetbeställning. Där har apotekskedjorna lite olika lösningar som presenteras på deras respektive hemsidor. ○

? Paracetamol till

husdjur?

Fråga. Kan man ge paracetamol till
husdjur?
SVAR: Paracetamol, som finns i bland
annat Alvedon och Panodil, är ett
läkemedel som är toxiskt för katter,
men även hundar är väldigt känsliga
för den substansen.
När det gäller hundar så finns det
några indikationer där man kan ge
paracetamol, dock i mycket lägre dos
än för människor. Kontakta alltid
veterinären innan du eventuellt
behandlar din hund och ge aldrig
katter paracetamol! ○

Apotekets lokaler ska vara utformade
så att inte andra personer kan höra

»

Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är apotekaren Maria Nordqvist
och läkaren Björn Lundahl på Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att
våra svar inte ersätter kontakt med vården eller rekommendationer från din läkare.
Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se
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MIN RÄTTA RAD
Fyll i de rätta svaren och skicka in hela
talongen senast den 23 november till:
Min hälsa, Region Sörmland
611 88 Nyköping
Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”.
Du kan även välja att mejla. Skicka
då ditt svar och dina uppgifter till:
kommunikationsstaben@
regionsormland.se
1
1
2

3
4
5

6
7
8

Mina uppgifter:
NAMN:

X

2

Hälsokrysset
Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss!
Svaren hittar du i tidningen.

1

5

2

6

3

7

4

8

Hur mycket kostar
ett antikroppstest inom
Region Sörmland?
1. 470 kronor
X. 200 kronor
2. 590 kronor

Vilket datum fick
Sörmland sitt första
konstaterade fall av covid-19?
1. 9 mars
X. 28 februari
2. 17 mars

Vad heter intensivvårdssjuksköterskan som var
sommarpratare i Sommar i P1?
1. Emily
X. Eveline
2. Elvira

Vad kallas det för när
man får ett rör insatt
direkt i luftstrupen för att
underlätta andningen?
1. Intubera
X. Gastroskopi
2. Trakeostomi

Vilket företag har Sverige
avtal med för att leverera ett
vaccin mot covid-19?
1. Bayer
X. AstraZeneca
2. Ferrosan

Vad ska man upptäcka
tidigt i det nya vårdprogrammet i Region Sörmland?
1. Livmoderhalscancer
X. Bröstcancer
2. Prostatacancer

Hur stor andel av
invånarna i Sörmland är
inte vaccinerade mot TBE?
1. 49 procent
X. 37,5 procent
2. 51 procent

Hur många visir tillverkades
under en månad av frivilliga
i Eskilstuna och Nyköping?
1. 35 000
X. 16 000
2. 24 000

ADRESS:

POSTADRESS:

VINNARE HÄLSOKRYSSET 1/2020
TELEFONNUMMER:

Emira Bolic, Nyköping/Christer Salberg, Mellösa/Elisabeth Herze, Kvicksund/
Ann-Marie Johansson, Strängnäs/Kjell Ek, Eskilstuna.
Vinnarna får varsitt presentkort på böcker.
Rätt svar 1/2020: 2, 1, 1, 2, X, 1, 1, 2

