Motion
PATIENTBESÖK DIGITALT I REGION GÄVLEBORG
Under den pågående Covid pandemin så har det införts besöksförbud på alla
sjukhus. Besök kan ske i vissa fall men man gör då bedömning från fall till fall och
få får delta.
Att man som smittad med Covid 19 eller andra svåra sjukdomar inte kan få besök
av sina anhöriga är en stor brist och det måste man lösa.
Som det fungerar i dag så har det hänt att personal använt sin egna telefon så att
anhöriga kan få se och prata till den svårt sjuke och detta är något man gör från
personalens sida för att man vet hur viktigt det är för den sjuke att få se sina
anhöriga. Det är inte optimalt men personalen gör vad man kan för att försöka
hjälpa till.
Att kämpa för sitt liv från en sjukhussäng och vara uppkopplad med massa slangar
gör att ångesten över livet och situationen gör det svårt. Att då få se sina kära och
höra deras röster kan hjälpa och ge lugn och trygghet.
I de flesta salar där patienter är brukar det finnas stora tv skärmar och vår tanke är
att region Gävleborg gör en möjlighet för digitala patientbesök via länk. Det ska
vara ett system där personalen enkelt kan koppla upp patienten med en anhörig
så de kan se och höra varandra.
Vikten av att få besök under sin sjukdom är viktigt och det kan vara många tankar
som patienten har som man vill fråga sin anhörig om som gör att patienten får
lugn och ro om man får svar på sina funderingar.
Detta gäller inte bara de som har covid utan drabbar ju hela sjukhuset som har
besöksförbud för anhöriga. Region Gävleborg måste lösa detta problem med en
teknisk lösning. Som grund för detta har vi en studie genomförd från Uppsala
universitet

som heter "sjuksköterskors erfarenhet av närståendes betydelse för tillfrisknandet
hos svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning" gjord 2015 samt att vi
pratat med personal på iva.
Sjukvårdspartiet Gävleborg föreslår därför:
att Region Gävleborg ger hälso och sjukvårdsdirektören i uppdrag att se över
vilka möjligheter det finna att enkelt skapa digitala besök mellan patient och
anhörig.
att Region Gävleborg inför dessa digitala patientbesök omgående.
att motionen behandlas med stor snabbhet redan under 2021.
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