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REGIONTIPSET 
SPECIAL

I vården av Covid-19-sjukdomen är det bland 
annat viktigt att kontrollera andningsfrekvens, 
syresättning, puls och temperatur. Vad kallas dessa 
värden? 
1.  Viktiga värden  
X. Vitala parametrar  
2. Värdefull information 

I tidningen får du utflyktstips. Det finns många 
kulturreservat, naturreservat och en nationalpark 
att besöka i Jönköpings län. Hur många totalt?
1. Cirka 70  
X. Cirka 100  
2. Cirka 160

Det är aldrig för sent att börja träna, konstaterar 
sjukgymnast Charlotte Toorell Helmer när hon ger 
träningstips. Du behöver få upp flåset varje  
vecka, minst
1.  1 timme  
X. 2,5 timme 
2. 4 timmar

Svar: Senast 10 juni 2020 till  
kommunikation@rjl.se (skriv Regiontipset  
i ämnesraden) eller till Regiontipset, Region  
Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping.  
Max ett svar per person. Ange namn, adress  
och telefonnummer eller e-postadress.

Vinst: Den här gången är vinsten i Regiontipset en 
egen spelning med brassmusikerna i Jönköpings 
Sinfonietta! Vinnaren är med och bestämmer dag och 
tid. Är det fortfarande karantäntider blir det utomhus 
och med gles publik. 
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Vi lever i en 
 annorlunda tid  
– som vi klarar 
tillsammans
Våren 2020 blev en annorlunda tid. 
Det blev inte riktigt som vi tänkt oss. 
Corona viruset och sjukdomen Covid-19 
som det orsakar, påverkar oss alla – mer  
 eller mindre.

Jag vill börja med att rikta ett stort 
tack till dig som gör ditt yttersta för att 
bidra till att minska smittspridningen av 
coronaviruset. Tack för ditt tålamod och 
den omtanke som du visar för dina med-
människor och för dig själv. 

Vi har snabbt ställt om hela vården 
för att möta de nya behov som Covid-19 
orsakar. Primärvården jobbar tätt till-
sammans med våra kommuner för att 
ge en säker vård på våra äldrebenden. 
På våra sjukhus har vi öppnat särskilda 
 avdelningar för patienter med  Covid-19 
och utökat vår intensivvård tre gång-
er mot det normala. Allt detta innebär 
en stor påfrestning på alla som jobbar i 
vård en. Tillsammans kan vi klara av den 
stora påfrestning som Covid-19 inne-
bär. Nu gäller det bara att hålla i och 
 hålla ut. 

För oss alla handlar det i första hand 
om att följa Folkhälsomyndighetens 
 rekommendationer så att vi tillsammans 
kan se till att coronapandemin blir en 
hanterbar kris. 

Vi riktar denna tidning till dig som 
bor i Jönköpings län och som är 70 år 
eller äldre. Vi vill ge dig en hälsning i 
brevlådan med lite läsning för fakta och 
inspiration. Hur kan du skydda dig som 
bäst och hur kan din vardag upplevas 
vanlig igen, trots uppmaning till social 
distansering? Visst går det att få   dagarna 
att kännas meningsfulla även om många 

av våra vanliga aktiviteter skjutits på 
framtiden eller är inställda. 
Vardagen är inte som den brukar men 
det kan bli bra ändå. Gör det som är 
möjligt så bra som det går. 

Och du, var inte rädd för att söka 
hjälp om du känner dig sjuk – oavsett   
orsak. Vi finns här för dig och du är all-
tid välkommen till din vårdcentral för 
att få hjälp – antingen genom ett digitalt 
vårdmöte eller genom ett fysiskt besök.

Tillsammans kan vi klara av den på-
frestning som Covid-19 innebär för oss 
som individer och för vårt 
samhälle. Samtidigt 
får vi inte glömma att 
njuta av den fantastis-
ka vår och försommar 
som nu närmar sig.

Mats Bojestig
Hälso- och sjuk-
vårdsdirektör,
Region Jön-
köpings län     

Foto: Lars Kroon
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Frågor och svar
MED SMITTSKYDDSLÄKARE MALIN BENGNÉR

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, 
svarar på frågor om coronaviruset.

Vi är ute och promenerar mycket. Vilket avstånd ska vi hålla till andra? 
Utomhus är smittspridningsrisken lägre, så med ett avstånd på 
1-2 meter kan ni känna er säkra.

Vi vet att vi inte ska träffa förkylda barnbarn men hur är det med 
friska barn? Kan man träffa dem utomhus om de är friska? 
Det går bra att träffa barnbarnen utomhus om ni hela tiden ser 
till att hålla ett avstånd på 1–2 meter. Det är tråkigt att inte få 
vara nära varandra och kanske svårt för barnen att förstå, men 
tänk på att det bara är tillfälligt.

Vi älskar att gå ute i naturen. Om vi är friska, kan vi då åka på en 
dagsutflykt till Öland?
Just nu ska vi avstå från alla resor som inte är helt nödvändiga. 
Det handlar både om att inte bidra till trängsel under resan eller 
på resmålet, men även om att inte belasta sjukvården på popu-
lära turistorter. Ju fler som samlas på samma plats, desto större 
risk att någon behöver sjukhusvård av någon anledning. Det be-
höver inte handla om covid-19 utan även andra akuta sjukdomar 
eller olycksfall.

Om jag inte har någon som kan handla mat åt mig, vad ska jag tänka 
på när jag går till affären? 
Det viktigaste är att hålla avstånd till andra och att tvätta hän-
derna med tvål och vatten när du lämnat affären. Försök också 
att undvika att ta dig själv i ansiktet när du är ute bland andra. 
En del affärer har anpassade öppettider för äldre, till exempel 
 tidigt på morgonen. Det är ett bra alternativ, eftersom det är säk-
rare för äldre att träffa andra äldre än att blanda unga och gam-
la. Det beror på att det främst är yngre som riskerar att bära på 
smitta utan att ha så mycket symtom.

Jag är 75 år, frisk och i väldigt bra kondition – har jag ändå större risk 
att bli allvarligt sjuk jämfört med en yngre person?
Ålder är det som främst avgör hur stor risken är för allvarlig 
sjukdom i Covid-19. Det innebär att du som 75-åring har en klart 
större risk att bli allvarligt sjuk än en ung person. Däremot har 
du troligen ändå nytta av din goda kondition om du skulle drab-
bas, jämfört med en jämnårig som inte är i lika bra form.

Hur lång tid tar det att bli frisk om man blir smittad  
av coronavirus? 
De flesta som drabbas av en mildare sjukdom, som inte kräver 
sjukhusvård, blir friska inom två veckor. För dem som blir allvar-
ligt sjuka tar det ofta mellan tre och sex veckor att återhämta sig.

Finns det följdsjukdomar till coronainfektionen? 
De flesta som blir allvarligt sjuka blir det av själva coronaviruset. 
Men det finns också en risk för lunginflammation med  bakterier 
eller en försämring av kroniska sjukdomar som till exempel en 
hjärtsvikt.

När tror ni att det finns ett vaccin?
Det kommer att dröja minst ett år, troligen längre än så.

När kan vi börja träffa barnbarn och andra som vanligt igen?
Det är för tidigt att säga när restriktionerna kan släppas. Tro-
ligen kommer det att göras stegvis allt eftersom smittläget för-
bättras. Förhoppningsvis är läget lugnare till sommaren, men det 
går inte att veta om allt kommer att vara som vanligt då eller om 
 vissa begränsningar finns kvar.
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– Första veckan jag fick hålla mig hemma var 
svår. Det var knepigt att inte vara igång som 
vanligt och att inte få gå till gymmet. Men 
uppmaningen från Folkhälsomyndigheten 
är fullt rimlig, säger Elsa Ask, 81 år, i Jön-
köping.

Efter ett yrkesliv som läkare ägnar hon 
numera tiden till att bland annat vara digi-
tal coach inom Region Jönköpings län, med 
uppdrag att lära en äldre målgrupp hur olika 
e-tjänster inom hälso- och sjukvård fungerar.

Men den senaste tiden har hon hållit sig 
hemma tillsammans med maken Nils Åke 
Ask, snart 82 år, noga med att begränsa de 
fysiska kontakterna med omgivningen.

Tränar med tv varje förmiddag
– Jag gör det gympaprogram som är på tv 
varje förmiddag. Då kan man vara med och 
träna både stående och sittande och det 
 passar väldigt bra för alla 70-plussare. Sedan 
 läser jag tidningen digitalt och så tittar vi en 
del på tv. Reprisen av Skärgårdsdoktorn har 
varit bra, så att man får gråta en skvätt, sä-
ger hon.

Matleveranserna står makens son för.
– Jag gör en lista, så levererar han till 

dörren en gång i veckan. Men vi gräver 
 också en del i frysboxen, där finns mycket 
gott, säger Elsa med ett skratt.

Är ute mycket
Inte minst viktigt är att vara ute i friska luf-
ten. Elsa och maken Nils Åke har en stor 
trädgård som behöver rustas inför våren. De 
senaste dagarna har det bland annat hand-
lat om att försöka få bort en gammal björk-
stubbe.

– Det är så naturskönt här med ett rikt 
fågelliv och växtligheten börjar skjuta fart, 

säger Elsa och sveper med handen över 
 tomten  intill Dunkehallaån i Jönköping.

Hon konstaterar att hemmakarantänen 
var jobbig i början.

”Karantän föder nya rutiner”
– Jag saknar mina kontakter Region Jönkö-
pings län mycket. Men man måste aktivera 
sig och  karantänen föder nya rutiner,  säger 
hon.

Som att till exempel prata på Facetime 
med 14-åriga barnbarnet.

– Facetime är inte så dumt, och vi har 
haft väldigt trevliga samtal. Jag tror ock-
så att vi kommer att se mycket mer av digi-
tala vårdmöten framöver. Det är en bra mö-

tesform som vi måste lära oss mer om – men 
samtidigt inte glömma bort det mänskliga 
mötet, säger Elsa Ask.

Promenad istället för träff
Hjärtats Hus, mötesplatserna i Jönköpings 
län för personer som är eller har varit i 
 behandling för cancersjukdom, har ställt in 
sina ordinarie möten och arrangerar istället 
promenader varje vecka.

– Jag är försiktig och lite rädd, för som 
70-plussare och riskpatient får jag inte bli 
sjuk. Jag har upphört med Friskis&Svettis 
och boule och dragit ner på alla aktivite-
ter. I stället ägnar jag mig åt promenader 
och att lägga pussel, vilket är ett nygam-

Nya rutiner  
för en aktiv vardag
Vi begränsar fysiska kontakter, men fortsätter vardagslivet med promenader, tv-gympa och andra 
 aktiviteter och allt fler digitala kontakter. För dig som är 70 år eller äldre, eller av medicinska skäl tillhör 
en riskgrupp, är det viktigt att följa rekommendationerna för att undvika att smittas av coronaviruset.

Vi jobbar mycket ute i trädgården och har så trevligt tillsammans, säger Elsa och Nils Åke Ask, som 
förbereder vårbruket och bland annat vill bli av med en stor björkstubbe på tomten.  
Foto: Mikael Bergström
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malt  intresse, säger Gun-Britt Larsson från 
 Norrahammar, som deltog på promenaden 
denna vecka.

Fortfarande går hon dock och handlar 
själv.

– Konsum i Norrahammar håller öppet 
mellan 7 och 8 på morgnarna för oss som är 
i riskgrupp, vilket är väldigt bra, säger hon.

Anita har kontakt via balkongen
För många äldre blir det annorlunda kontakt-
er nu. Anita Wadskog, 84 år, har bott på 
Lindgårdens trygghetsboende i Jön köping 
i snart fyra år. Just nu håller hon kon-
takten med sina anhöriga via telefon och 
 balkongen.

Efter ett långt yrkesliv som sjuksköter-
ska på infektionskliniken i Jönköping, och 
många års arbete utomlands, bland annat 
med tuberkulospatienter i Indien i 15 år, 
 följer hon nu spridningen av coronaviruset:

– Det är inget konstigt att det kom-
mer ett virus, men vi vet ju inte så mycket 
om det ännu. Jag har ju upplevt influensor 
 tidigare då många dog, men det här viruset 
 verkar vara värre. Så jag håller mig för mig 
själv och vi får inte ta emot några besökare. 
Vi brukar ha samlingar med de som bor på 
äldre boendet i samma hus, men de är inställ-
da nu, säger Anita.

”Så tacksam för tv-gympan”
Den morgongympa som SVT sänder  varje 
dag har blivit väldigt populär, med drygt 
200 000 tittare varje dag och många positiva 
 reaktioner. Gunilla Björkman i Jönköping är 
en av de många tittarna.

– Jag är så tacksam för tv-gympan som 
görs på ett så trevligt sätt. Det är viktigt för 
mig att känna att jag rör på mig så jag försö-
ker ut och gå också, säger hon.

Här ingår täta besök till kolonilotten.

”Jobba lite och se hur det växer”
– Där kan jag jobba lite och sitta och  njuta 
och se hur det växer så småningom. Där 
finns det alltid någon att prata med – på av-
stånd förstås, säger Gunilla Björkman.

Generellt tycker hon inte att hennes liv 
har påverkats så mycket av coronapandemin.

– Jag läser mycket, mest skönlitteratur. 
Det är också bra att WhatsApp finns, så jag 
kan ha mycket kontakt med barn och barn-
barn. Tidigare har jag fått hjälp med att 
handla, men nu ska jag testa att beställa hem 
matkasse, säger hon.

Att följa rekommendationerna för 
70-plussare tycker hon är fullt rimligt:

– För min egen skull, men också för 
 andras och vårdens skull.

Mikael Bergström

Att odla själv kommer nog att bli allt viktigare i framtiden, säger Gunilla Björkman som besöker sin egen odlingslott regelbundet. Här brukar det växa 
brytbönor, spenat, potatis, morötter och grönkål. Snart är det dags att inleda årets odlingssäsong. Foto: Mikael Bergström 

Sara Wadskog svänger förbi Lindgårdens 
trygghetsboende i Jönköping på lunchen för en 
pratstund med sin faster Anita Wadskog, via bal-
kongen. Med besöksförbud fungerar en pratstund 
från balkongen också bra, tycker Anita.  
Foto: Johan W Avby
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Är du sugen på att upptäcka natur och kultur finns det många smultronställen i Jönköpings län. 
Totalt finns runt 160 kulturreservat, naturreservat och en nationalpark. Vi tipsar här om några fina 
platser där det finns stigar eller vandringsleder och informationskartor. För att hitta dit eller hitta 
mer information, gå in på Länsstyrelsens hemsida och sök under fliken besöksmål.

Utflyktstips i naturen

STORE MOSSE NATIONALPARK –  
GNOSJÖ, VAGGERYD OCH  
VÄRNAMO KOMMUNER

Här kan du bland annat titta på 
Granfjällsbjörnen på naturum Store 
Mosse, uppleva kungsörnen i sitt 
bo, blicka ut över gungflyets vidder, 
följa historien om Store Mosses 
utveckling och mycket mer. Här 
finns drygt 50 km leder.

ETTÖ – GISLAVEDS OCH  
GNOSJÖ KOMMUNER

Halvön Ettö är uppbyggd av sand 
som både Nissan och forntidens 
isälvar spolat ut i Algustorpasjön. 
De tidigare slåtterängarna betas 
numera. Den norra delen utgörs av 
strandängar och en björkhage med 
många enbuskar.

EKBERGSPARKEN –  
TRANÅS KOMMUN

I Ekbergsparken inne i Tranås stad 
finns ett av Sveriges finaste bestånd 
av ek och hassel. I parken ligger 
Holavedens hembygdsgård, med 
kulturhistoriska byggnader från 
1700-talet. Ekarnas håligheter och 
skrymslen är fina boplatser åt flera 
fågel- och däggdjursarter.

RYFORS GAMMELSKOG –  
MULLSJÖ KOMMUN

En urskogslik barrskog där det är 
lätt att ta sig fram i skogen längs 
de väl upptrampade stigarna och 
det finns en slinga som är anpas-
sad för rullstolar. Skogen i natur-
reservatet har inte avverkats på 
mycket lång tid. Träden är ungefär 
150-200 år gamla. Vissa tallar är 
mer än 300 år. Det finns både 
döda och friska träd. Nedfallna 
träd, så kallade lågor, ligger kvar 
på marken. Gammelskogen var 
från början den vilda delen av en 
park av engelsk förlaga. 

STRÖMSBERGSSKOGEN –  
JÖNKÖPINGS KOMMUN

Här finns nästan alla Sveriges 
lövträd representerade. Stora delar 
av skogen har vuxit upp på den 
gamla hagmarken som fanns här 
på 1800-talet och fram till mitten på 
1900-talet. Kvar sedan hagmarks-
tiden står ett antal jätteträd, bland 
annat en imponerande lind och 
flera gamla ekar, där den äldsta är 
drygt 600 år. Dessutom finns många 
gamla vildaplar.



HÖKENSÅS – HABO KOMMUN

Ett stort skogs- och bergsområde 
i gränstrakterna mellan Tidaholm, 
Habo och Mullsjö kommuner. 
Landskapet är starkt kuperat och 
domineras av den över tio mil långa 
urbergsryggen. Den glesa tallskogen 
och det stora antalet sjöar gör 
området mycket attraktivt för 
friluftsliv och fiske.

HELVETETS HÅLA – 
VETLANDA KOMMUN

Strax sydost om Lemnhult ligger 
Trollebo portar med Helvetets håla. 
Trollebo portar är en skura, en 
tvärbrant ravin, som kan följas drygt 
4 kilometer. Den är en av de största 
och mest dramatiska skurorna på 
Småländska höglandet. Från skurans 
kant har man en hisnande utsikt 
över Helvetets håla: en rund och ofta 
vattenfylld håla i mitten av ravinen.

VIKSKVARN – NÄSSJÖ KOMMUN

Ett storslaget och väldigt 
varierat naturområde med stora 
naturvärden. Höglandsleden 
passerar naturreservatet och 
det finns flera anordningar. 
Området kring Storkvarnen utgör 
en kulturhistoriskt intressant 
industrimiljö där det troligtvis har 
funnits kvarnar sedan 1700-talet. 
I Storkvarnsån finns ett livskraftigt 
bestånd av ström¬levande öring, 
men även elritsa, gädda och lake. 

BJÖRKENÄS – ANEBY KOMMUN

Ligger vid sjön Örens östra strand 
och omfattar ett ekrikt, varierat 
odlingslandskap. Passa på att njuta 
av solnedgången från någon av 
utsiktspunkterna.  Här växer träslag 
som körsbär, ask, lind och hassel. 
Mest utmärkande är de grova 
ekar som står spridda i de öppna 
markerna. Betesmarkerna betas 
varje sommar.

DRAVEN – GISLAVEDS OCH  
VÄRNAMO KOMMUN

En av Smålands viktigaste och 
artrikaste fågellokaler.  Pilgrimsfalk 
har setts vid sjön och flera andra 
rovfåglar söker sin föda här. 
Fågeltorn finns. Flera av de arter 
som häckar vid Draven, exempelvis 
sångsvan och trana, är skygga fåglar 
som behöver lugn och ro. Ta hänsyn 
och vistas bara på markerade vägar 
och utsiktsplatser.

HACKAREVIKEN –  
EKSJÖ KOMMUN

En oas för lavar, mossor och 
fåglar. Här finns rikligt med död 
ved och många sällsynta arter 
som fladdermusen barbastell och 
kärlväxten gulplister.

HÖGAKULL –  
VÄRNAMO KOMMUN

Vid Rymmens västra strand ligger 
Högakulls naturreservat, en 
slåtteräng som är mycket vackert 
belägen i en kraftig sluttning mot 
sjön. Utsikten är hänförande över 
sjön och dess öar.

HATTEN – VAGGERYD OCH  
SÄVSJÖ KOMMUNER

Naturreservatet Hatten ligger strax 
öster om Svenarum i Sävsjö och 
Vaggeryds kommuner. Det är främst 
gammal granskog som dominerar 
med inslag av tall på höjderna och 
lövträd i vissa delar. Väster om 
Grytegölen finns en markant höjd 
varifrån man har en vacker utsikt.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping 
Foto: Johan W Avby
Illustrationer: Pixabay
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Träna med 
Charlotte
Det är aldrig för sent att börja träna! Det har vi hört många gång-
er, men det stämmer faktiskt. Visst påverkas vi av arv, livsstil och 
sjukdom, men fysisk aktivitet ger en reservkraft som kan behövas 
inte minst på äldre dagar. Att träna och röra på sig gör att du mår 
bättre, helt enkelt.

Fysisk aktivitet kan vara allt från frilufts-
liv och städning till cykling och trädgårds-
arbete. För de allra flesta över 65 år är det 
bra att bli lite andfådd minst 2,5 timme i 
 veckan. Det motsvarar en halvtimmes rask 
promenad fem dagar i veckan. 

Enkelt att träna hemma
Att träna balans och styrka är också viktigt, 
och du måste inte gå till ett gym. Tusentals 
svenskar i karantän har tränat med Sofia i 
SVT:s morgongympa de senaste veckorna. 
Här får du ett eget träningsprogram att riva 
ut och spara! Charlotte Toorell Helmer, di-
striktssjukgymnast på Hälsans vårdcentral 
i Jönköping, visar några bra rörelser som 

du kan göra hemma. I några av övningarna 
används gummiband, har du inget sådant 
kan du hoppa över de övningarna.

Jobba i din egen takt 
Upprepa varje övning i set om 10-15 gång-
er de första dagarna. När det går bra och 
känns lätt, kan du göra 2-3 set av varje öv-
ning. Jobba i din egen takt och försök steg-
ra varje rörelse vartefter du blir starka-
re. Du kan göra längre och djupare knäböj-
ning, högre lyft och ha hårdare motstånd i 
gummibandet. När du kommit upp till 3 set 
om 15 repetitioner per övning kan det vara 
lagom att göra alla övningarna 3 gånger  i 
veckan. Lycka till!

KNÄBÖJ
Stå stabilt, axelbrett mellan fötterna. 
Böj knäna i samma riktning som 
fotbladet och res dig upp igen.

BÄCKENLYFT 
Ligg på rygg med fötterna i golvet. Lyft upp 
bäckenet och knip ihop skinkorna. Sänk 
långsamt till ryggläge igen. 

UTFALLSSTEG 
Ta ett steg fram och böj knät. Tillbaka med 
fötterna bredvid varandra och växla fot.  
Gör  längre steg och djupare knäböjningar när du 
kan. Tänk på att knät ska peka i fotens riktning!

BICEPSCURL MED GUMMIBAND 
1. Stå stabilt med gummibandet under fötterna, dra in magen och spänn 
magmuskulaturen.
2. Böj och sträck i armbågarna till 90 grader.
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ARMHÄVNING  
1. Stå med raka armar mot en stol eller en pall. Rak rygg  
och nacke, blicken i golvet. 
2. Böj och sträck armarna. Dra in magen och spänn 
 magmuskulaturen i hela övningen.

STÅENDE RODD MED GUMMIBAND
1. Fäst gummibandet runt ett dörrhandtag. Stå stabilt, med axelbrett 
 mellan fötterna och lätt böjda knän. 
2. Dra armbågarna bakåt, håll axlarna nere och tryck ihop skulderbladen. 

MAGLIGGANDE RYGGLYFT
Lyft överkroppen och armarna, ihop med skulderbladen. Sänk 
överkroppen igen. Blicken ner i golvet genom hela övningen.

BÄCKENLYFT, VARIANT
Stegra övningen genom att ha ett ben sträckt 
och lyft upp bäckenet upprepade gånger. 
Växla ben vid behov.

RIV UT  
OCH SPARA!



10 SPECIALNUMMER

”Jag tillbringade min 
83-årsdag på sjukhus”

BIRGITTA SMITTADES AV CORONAVIRUS:

– I början av mars fick jag feberfrossa och 
näsan började rinna. Jag var sjuk en hel 
vecka innan mina barnbarn tog med mig till 
vårdcentral, där jag blev undersökt av perso-
nal med full skyddsmundering, säger hon.

Dubbelsidig lunginflammation, löd diag-
nosen och Birgitta återvände hem med anti-
biotikakur. Men symptomen släppte inte och 
några dagar senare lades hon in på Länssjuk-
huset Ryhov, där hon provtogs för covid-19.

Testades positivt
– Det kan jag inte ha, det är inte möjligt, 
tänkte jag, säger hon.

Men det var det och efter ett dygn på 
lungmedicin flyttades hon över till infek-
tionskliniken.

– Jag låg fem dygn med syrgas, i bör-
jan med full dos och tillbringade min 83-års-
dag på sjukhus. Kroppen var helt slut och jag 
var jättesjuk. De hade kontakt med intensiv-
vårdsavdelningen, men jag behövde aldrig 
flyttas dit, säger Birgitta.

I stället repade hon sig efterhand och 
blev utskriven efter sex dagar, fortfarande 
svag och medtagen.

”Litade på att personalen skulle hjälpa 
mig”
– Jag visste inte så mycket om coronaviruset 
innan. Men personalen var helt underbar och 
jag litade på att de skulle hjälpa mig igenom 
detta – och det gjorde de också. Jag kallade 
dem för "änglar med visir".

Hennes man var också sjuk i Covid-19, och 
hon tror att de båda smittades på det kort-
tidsboende han vistades på en tid.

– Nu är vi friska. Men det var en riktig 
pärs och jag är tacksam för att det gått så 
bra. Detta är en allvarlig sjukdom, vilket det 
också är viktigt att ungdomar förstår, säger 
Birgitta Sjödén.

Andningshjälp med syrgas
 Sjukligheten bland de patienter som vårdas 
för Covid-19 kan variera stort, men med det 
gemensamt att i princip alla behöver hjälp 
med syrgas för sin andnings skull.

– Många patienter som kommer till oss 
kan behöva syrgasbehandling någon vecka, 
innan de sedan kan avveckla det och åka 
hem. Men det kommer också patienter som 
kanske är i dag sju eller åtta i sin sjukdom 
och som sedan snabbt kan bli dåliga, vilket 
vi måste vara observanta på, säger Jesper 
Svefors, överläkare på infektionskliniken, 
Länssjukhuset Ryhov.

Täta kontroller
Därför har personalen noggrann övervak-
ning av sina patienter. Detta genom att kon-
trollera så kallade vitala parametrar flera 
gånger per dygn och dessutom kontroll av 
andningsfrekvens och syresättning upp till 
sex gånger per dygn.

– Vi har också daglig avstämning med 
 intensivvården om vilka patienter som even-
tuellt kan bli aktuella för intensivvård, där 
det ofta handlar om vårdtider på ett par 

 veckor. Vi vill gärna 
upptäcka dem i tid, 
säger Jesper Svefors.

Syrgas är den ge-
nomgående behand-
lingen. Utöver det 
ges blodförtunnande 
sprutor för att mins-
ka risken för propp-
bildning. 

– Vi hoppas att 
det med tiden kom-
mer fram virusläke-
medel riktat mot Co-
vid-19. Vi håller oss uppdaterade om utveck-
lingen. Vi prövar oss fram allteftersom vi får 
mer kunskap om sjukdomen. En och annan 
patient får också en bakteriell infektion och 
behöver därför antibiotika, berättar han.

Magläge gynnsamt
Olika övningar med hjälp av fysioterapeu-
ter ingår i behandlingen för att syresätta 
 olika delar av lungorna. Dessutom har det vi-
sat sig att magläge är gynnsamt för Covid-19 
 patienter.

– Det verkar som att de sämre, bakre ne-
dre delarna av lungorna luftas bättre då. 
Så att stå, sitta eller ligga på mage är bra, 
 medan ryggläge är det sämsta, säger Jesper 
Svefors.

Mikael Bergström

– Jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Det säger Birgitta Sjödén i Jönköping, en av de länsbor som 
blev så dålig i Covid-19 att hon behövde vårdas på sjukhus – i hennes fall sex dagar. Nu några veckor 
senare känner hon sig fullt återställd.

Jesper Svefors,  
överläkare infektions-
kliniken, Länssjukhu-
set Ryhov
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Detta är en allvarlig sjukdom. Jag har aldrig varit så sjuk innan i hela mitt liv, säger Birgitta Sjödén, 
83 år, i Jönköping, som efter en vecka med feber och snuva blev allt sämre och vårdades på  
infektionskliniken i Jönköping. I dag är hon återställd och frisk. Foto: Johan W Avby
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Kultur på distans
– det funkar

Smålands Musik & Teater har satt sina publi-
ka evenemang på paus. Inte helt och hållet, 
till exempel har brassmusikerna i Jönköpings 
Sinfonietta gjort uppskattade utomhuskon-
serter på flera av länets äldreboenden. Men 
scenkonsten har blivit mer digital. I din dator 
eller mobil kan du se och höra musiker och 
skådespelare som spelar hemma i badrum-
met, i en trädgård eller läser en dikt.

Du hittar Smålands Musik & Teaters di-
gitala repertoar på www.smot.se/digital-
scen och sidan uppdateras kontinuerligt med 
nytt material. Filmer från repetitioner, bak-
om kulisserna-reportage och annat roligt hit-
tar du på Facebook eller Instagram, sök på 
spirajkpg.

Mycket på Aktivt liv
På webbsidan Aktivt liv hittar du konser-
ter, konstvisningar, ja till och med cykeltu-
rer som är inspelade av Mediacenter i Jönkö-
pings län. Sidan är framförallt till för äldre-
boenden i länet, men just nu kan också pri-
vatpersoner se mycket av materialet. På si-
dan presenteras aktiviteter och evenemang 
att göra i hela länet. Adressen är: aktivtliv.
rjl.se.

Ladda ner böcker och streama film
Biblioteken i Jönköpings län följer Folkhälso-
myndighetens rekommendationer, men stäl-
ler om sin verksamhet och erbjuder böcker 
och andra medier på olika sätt till riskgrup-
per och andra. 

På ditt biblioteks hemsida kan du ladda 
ner både e-böcker och e-ljudböcker till din 
egen dator, din smarta telefon eller surfplat-
ta. Du kan också streama filmer från biblio-
tekets hemsida. För att använda biblioteket 
hemifrån behöver du ett lånekort. Mer infor-
mation och instruktioner för hur du använ-

der bibliotekens medier hemifrån finns på 
bibliotekens hemsidor. 

Take-away från biblioteken
Du som är 70-plus eller tillhör en riskgrupp, 
kan också få ”riktiga” böcker levererade hem 
till dörren utan kostnad, boklån som Take 
away! Du kan också hämta din kasse med 
böcker utanför biblioteket. 

Till dig som inte vet vad du ska läsa, 
finns det många boktips på bibliotekens 
hemsidor. Flera bibliotek erbjuder också fil-
made lästips via sin Facebook- eller Youtu-
be-kanal. 

Kultur från hela världen
Via webben är kultur från hela världen till-
gänglig idag. De flesta museer, teatrar, kon-

serthus och operahus livesänder och lägger 
ut filmade visningar, konserter och föreställ-
ningar. Så passa på att njuta av all kultur 
som finns därute!

Anna Holm

Att inte kunna träffa vänner och familj i coronatider kan kännas svårt. Många saknar också kultur- 
evenemangen de brukar gå på. Publiken som är 70-plus är en stor del av kulturlivet, och många miss- 
tröstar när teaterföreställningar, konserter och utställningar ställs in. Men kulturen finns där ändå,  
även om den dyker upp i lite annorlunda former än vanligt.

VILL DU HA EN SLÖJDUTMANING?
Jönköpings läns hemslöjdsförbund har ett 
roligt projekt för alla som slöjdar: hämta 
en ruta och fyll med den slöjd du själv vill! 
Din ruta blir sedan en del av en utställning, 
förhoppningsvis på Jönköpings läns museum 
i september 2020. Hör av dig till Eva Landén 
på Hemslöjdens hus, tfn 070-226 76 29. Mer 
information hittar du på Hemslöjdförbundets 
projektsida, www.slojdrutan.se

Den här våren är mycket av kulturen digital. Men om du svarar rätt på Regiontipset (sidan 2) har du 
chans att vinna en egen livekonsert! Foto: Lars Kroon
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Nu träffas vi digitalt
70-plussarna är en fantastisk grupp som har många träffpunkter, säger Lotta Larsdotter. Men nu måste ni 
vara rädda om er och minska era fysiska kontaktytor för att inte bli smittade och allvarligt sjuka.

Den som är 70 år eller äldre uppmanas av 
Folkhälsomyndigheten att begränsa nära 
kontakter med andra, be om hjälp med ären-
den och undvika platser med många männ-
iskor. Kontakt med släkt och vänner får ske 
per telefon eller digitalt och även vårdkon-
takter ska i första hand vara digitala.

– Ju äldre du är, desto större är risken 
på gruppnivå för sjukdomar och infektioner 
som kan slå rätt så hårt, särskilt om du har 
en bakomliggande sjukdom som till exempel 
hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt eller 
KOL, säger Lotta Larsdotter, distriktsläkare 
och direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner ser hon därför som bra och rimliga. 

”Viktigt undvika kontaktytor”
– Det är viktigt att äldre undviker kontakt-
ytor där coronavirus kan finnas. Som affärer, 
bussar eller olika gruppaktiviteter. Men det 
är också viktigt att den här gruppen är  aktiv, 
genom att vara ute med hunden, gå i sko-
gen eller cykla och delta i kultur aktivi teter, 
men då digitalt. Den här uppmaningen gäl-
ler även för den ordinarie säsongsinfluensan, 
säger Lotta Larsdotter.

Här ingår också att inte träffa sina barn-
barn.

”Förkylning kan ge komplikationer”
– De underbara barnbarnens enkla förkyl-
ningar, kan göra mor- eller farföräldrar jät-
tesjuka, och dessutom ge komplikationer i 
form av till exempel lunginflammation eller 
hjärtsvikt. Detta är något jag som distrikts-
läkare alltid har tagit upp med mina patien-
ter i den här åldersgruppen. Dessutom vet vi 
att barnen sannolikt får Covid-19 med mil-
da övre luftvägssymptom, så det är ytterliga-
re en anledning att just nu inte ha fysisk kon-
takt alls, säger hon. 

"Digitala kontaktvägar byggs ut"
De digitala kontaktvägarna till sjukvården 
byggs nu också ut i snabb takt inom bland 
annat Vårdcentralerna Bra Liv och de privata 
vårdcentralerna.

– Vi har tagit fram strategin ”digital 
först” och ett snabbt införande i primärvår-

den är avgörande för att minska smittsprid-
ningen och i förlängningen belastningen 
på sjukhusen. Det innebär att vi i möjligas-
te mån ska undersöka patienter utan fysisk 
kontakt, men naturligtvis fysisk kontakt när 
det behövs, säger Johan Carlsson, utveck-
lingschef på Bra Liv.

Appar med olika val
Digitala vårdmöten kan ske på olika sätt. 
Bra Liv nära och andra appar ger ingång till 
vårdcentraler för nybesök eller återbesök. 
Vid nybesök kan patienten välja bland det 
generella utbudet av medarbetare inom olika 
yrkesgrupper och tider, alternativt välja en 

kontakt till en medarbetare på den vårdcen-
tral man tillhör. 

Minskar smittrisken
– Vi tror att 20–25 procent av alla kontak-
ter mellan patienter och vårdcentralerna kan 
ske digitalt idag, på sikt omkring 30–40 pro-
cent. Det handlar om att förflytta oss till ett 
annat arbetssätt. Det gynnar inte minst pa-
tienten som väljer när kontakten ska ske och 
slipper ta sig till vårdcentralen, vilket just 
nu också innebär minskad smittrisk, säger 
 Johan Carlsson. 

– Coronapandemin ger tillfälle till
att utveckla de digitala kontakterna, både 
med familj och vänner och med vården.

Mikael Bergström 

Lotta Larsdotter, distriktsläkare och direktör för Vårdcentralerna Bra Liv, värnar om gruppen 70-plussare
och tycker att det är viktigt att de undviker fysiska möten med andra för att inte bli sjuka i Covid-19.
Foto: Johan W Avby

”De underbara barnbarnens enkla 
förkylningar, kan göra mor- eller 
farföräldrar jättesjuka"
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Digitalt vårdmöte  
– tryggt och smidigt
Lars Olsson är en av de som den senaste tiden provat på att träffa vården via digitalt möte istället för på 
mottagningen. När det var dags för årskontroll kom han och läkaren överens om att genomföra den via 
mobilen. Lars berättar att det kändes precis lika tryggt och smidigt som ett vanligt läkarbesök och att 
han gärna gör det igen.

Lars Olsson är 75 år och bor utanför Hus-
kvarna. Precis som för de flesta äldre har co-
ronavirusets spridning påtagligt påverkat 
hans vardag. Dels genom begränsade möjlig-
heter att röra sig bland folk och träffa vän-
ner, men också i att han nu använder sig mer 
av digitala hjälpmedel.

– Jag är med i en förening där vi ju inte 
kan ses på samma sätt nu. Istället har vi våra 
möten via plattan eller datorn så jag har 
kommit in i det här med videokonferenser.

Hade redan laddat ner appen
Lars säger att han har en nyfikenhet för det 
digitala och när han såg en annons på Fa-
cebook för appen ”Bra liv nära”, så laddade 
han ner den direkt. När sedan läkaren ringde 
och frågade om han kunde tänka sig att ge-
nomföra planerad årskontroll digitalt svara-
de han ja direkt.

– Det var inga konstigheter, jag hade ju 
redan appen och ville helst inte åka ner till 
vårdcentralen med tanke på smittorisken. 

När det blev dags för mötet loggade han 
in i appen, startade kameran och mikrofo-
nen och klickade sig sedan fram till det bo-
kade videomötet som satte igång när läka-
ren var redo.

– Det var precis som att jag var där nere 
på vårdcentralen. Läkaren kunde ju inte lyss-
na på hjärtat och så, men jag förklarade hur 
jag mådde. Jag hade också tagit prover en 
vecka innan så hon hade referenser där ock-
så.

Viktigt med bra bemötande
Lars berättar att det viktigaste för honom i 
kontakt med vården är att han får ett bra be-
mötande och att han får svar på sina frågor, 

något som han upplevde fungerade väl även 
digitalt.

– Först ställde hon sina frågor för att få 
referens till hur jag kände mig, och jag kun-
de svara på det. Sen hade jag mina frågor 
som hon besvarade. Vi gick också igenom 
min medicinlista så jag känner att jag har 
bra koll på den. 

Lars säger att han är noga med sin med-
icinering, och att han motionerar en hel del 
för att kunna hålla sig frisk. Årskontrollen 
är den regelbundna vårdkontakt han har, 
och om det skulle finnas behov för ytterliga-
re möten med vården så vet han vart han ska 

vända sig. Och han är inte alls främmande 
för fler digitala vårdmöten framöver. 

– Jag kan absolut tänka mig att ha fler 
vårdmöten digitalt, jag tycker det var smi-
digt. Sen sparar man ju en hel del tid också, 
om man inte absolut måste träffa läkaren fy-
siskt. Om man tycker det är svårt att kom-
ma igång med appen så är mitt tips att be nå-
gon om hjälp. Fråga barnbarnen, de brukar 
ha bra koll.

Therese Vassnes

Lars Olsson provade nyligen på att träffa vården digitalt, över videosamtal i mobilen.  
– Det kändes smidigt och jag gör det gärna igen, konstaterar han. Foto: Johan W Avby
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KORT OM DIGITALA VÅRDMÖTEN

Vad är ett digitalt vårdmöte?
Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett 
fysiskt möte med vården, och är lika säkert 
och tryggt. Skillnaden att du inte behöver ta 
dig till mottagningen utan att du och vård- 
personalen ses via mobil, läsplatta eller 
dator.

Varför digitalt vårdmöte?
Ibland kan det vara bra att kunna träffa vård-
personal utan att behöva komma till vård-
centralen. Ett digitalt möte kan till exempel 
minska risken för att smittas av coronavirus 
och andra virusinfektioner. 

Kan alla vårdmöten genomföras digitalt?
Inte alla, men många vårdmöten går bra att 
ha digitalt. Fråga gärna vårdpersonalen om 
ditt möte går att genomföra digitalt.  

Vad behöver jag för att kunna genomföra 
ett digitalt vårdmöte?
• En smartmobil eller surfplatta där du  

laddar ner en app för det digitala vård- 
mötet, alternativt en dator med webb-
kamera och mikrofon samt webbläsare 
Chrome eller Mozilla

• Internetuppkoppling
• Bank-ID

TIPS INFÖR DITT VÅRDMÖTE

Före vårdmötet
Tänk igenom vad du vill ta upp, och skriv 
gärna ner dina frågor så kommer du lättare 
ihåg att ställa dem.

Under vårdmötet
Berätta om dina besvär och hur du mår.  
Vad kan du själv göra för din hälsa, och vilket 
stöd behöver du av vården? Vad är nästa 
steg? Fråga om det är något du inte förstår. 
Be att själv få återberätta kort det ni kommit 
överens om.

Efter vårdmötet
Information om ditt vårdmöte kan du ta 
del av i Journalen, som du kan läsa när du 
loggat in på 1177.se.

Läs mer om hur det digitala vårdmötet 
fungerar på 1177.se, sök på ”Digitala 
vårdmöten i Jönköpings län.”

Glöm inte tänderna!
Du som är över 70 år kan inte 
besöka tandvården som vanligt 
just nu. Hur sköter du bäst dina 
tänder själv? Kajsa Wendel-
ström, tandläkare och äldretand-
vårdsstrateg på Folktandvården 
i Jönköpings län ger sina bästa 
tips!

Det är viktigt att ha en bra tandvårdsrutin i 
vardagen, att borsta tänderna två gånger om 
dagen med mjuk borste och fluortandkräm 
är självklart för de flesta. 

Glöm inte att göra rent mellan tänder-
na också, en gång om dagen med tandtråd, 
tandsticka eller mellanrumsborste. 

Att skölja munnen med fluorlösning  
0,2 % är bra, den som äter som mediciner 
kan behöva skölja två gånger om dagen.

Muntorrhet är ett vanligt problem för 
äldre. Salivproduktionen minskar, och då 
ökar risken för karies och infektioner. Drick 
och skölj munnen med vatten och tugga 
mycket. Tuggummi och morötter är bra, inga 
sötsaker! På apoteken finns också receptfria 
produkter mot muntorrhet.  

Om du skulle få besvär från mun eller tän-
der, hjälper vi dig förstås. Kontakta din tand-
vårdsklinik så kan vi ge dig råd, och du slip-
per besöka oss i onödan. Hör av dig om du 
har:

• tandvärk som håller i sig flera dagar
• svullnader i eller runt munnen
• sår som inte läker inom en vecka
• trasiga eller lösa tänder
• om du slagit i munnen eller tänderna.

Ta hand om dig själv och din mun!

Kajsa Wendelström är tandläkare och äldretand-
vårdsstrateg på Folktandvården i Jönköpings län. 
Foto: Ulf Mårtensson

INFORMATION IN  
OTHER LANGUAGES
Read more about corona and  
Covid-19 and how to protect your-
self at www.1177.se

Mohamoud Suldan  
är hälsokommunikatör  
i Region Jönköpings län.



Tips från en god vän:

Kolla journalen, 
förnya recept 
och må bättre. 
Bland annat. 

Upptäck dina e-tjänster.  
Logga in på 1177.se
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