Min dag i coronas tecken
Elena Briacca, sjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm.

Jag jobbar sedan tre år tillbaka som sjuksköterska på SÖS kirurgiavdelning. Vår avdelning är inte
direkt inblandad i vården av de sjuka i Covid‐19 men indirekt märker vi mycket av konsekvenserna.
På SÖS har de öppnat nya infektionsavdelningar och de behöver personal, så nu jobbar några av mina
kollegor på dessa avdelningar och personalen som jobbar med oss har därmed minskat. Det innebär
bland annat mer arbete, dubbla pass och inställda raster. Och för att fylla dessa luckor har det
kommit in ny personal till oss som vi måste hjälpa och lära upp.
Sedan några veckor tillbaka är det förbjudet med besök på avdelningen. Därför är patienterna
mycket ensamma. En dag gick jag till en man och frågade om han skulle vilja läsa en tidning. Han sa
genast ja och jag erbjöd mig att gå ner till Pressbyrån på sjukhuset och köpa den. Jag frågade även
några andra patienter och ‘smet’ sen från avdelningen för att köpa några tidningar. Jag gjorde det
under min lunchpaus eftersom jag inte hade någon annan ledig tid.
Två gånger om dagen har vi numera ett kort uppdateringsmöte då vår chef berättar om nyheterna
och besluten som fattats med anledning av nödsituationen kring Covid‐19. Under ett av dessa möten
med personalen bad jag om ordet. Jag sa till mina kollegor att vi måste komma ihåg att patienterna
är väldigt ensamma eftersom de inte får ta emot besök och att det kanske vore bra för dem om vi
gick till dem oftare för att prata lite eller erbjuda oss att handla något åt dem. Någon kollega fnös lite
åt idén men de allra flesta höll med mig.
Trots all stress finns råder en fin atmosfär. En dag kom en kollega med mat klar åt oss alla. Även
samhället stöder sjukvårdspersonalen med bra inititativ, som att Pressbyrån t ex erbjöd gratis fika i
några veckor, vi får gratis kaffe på McDonalds och det finns även vårdpersonal som får gratis taxi.
Nu förstår vi inte vad Gud vill säga oss med denna dramatiska situation som berör hela världen men
kanske borde vi använda detta tillfälle för att fördjupa våra relationer? Jag kan försöka göra det på
arbetet men alla som inte jobbar på sjukhus kan också passa på att ta kontakt med någon på telefon
som man vet är ensam och instängd hemma..
Vi ska aldrig upphöra att älska vår nästa.
Elena Briacca

