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Röda korset i Solna fortsätter hjälpa utsatta under pandemin

Vardagen har förändrats drastiskt för solnaborna i och med pandemin då bland 

annat många äldre tvingats till isolering och ofrivillig ensamhet. Däremot har den 

uppskattade väntjänsten kunnat fortsätta med individuella sociala kontakter. Under 

ödesåret 2020 har Solnas två rödakorskretsar även fortsatt att driva second 

handbutiker och hunnit med att gå samman till en gemensam krets. 

Röda korset i Solna hjälper utsatta i kommunen utifrån ambitionen att minska 

mänskligt lidande. Även om Sverige förskonats från krig och katastrofer så är många 

i behov av hjälp och stöd här i Solna. Därför anordnar vi exempelvis språkcaféer för 

de som vill lära sig svenska, hjärt- och lungräddningskurser, och driver två second 

handbutiker samt har rödakorsvärdar på Nya Karolinska sjukhuset och en kris- och 

beredskapsgrupp när kriser och katastrofer faktiskt sker i vårt närområde. Flera av 

dessa verksamheter har tillfälligt behövt göra uppehåll för att minska 

smittspridningen. 

En av de verksamheter som trots allt kunnat fortsätta är Väntjänsten, vilken är ett 

komplement till omvårdnadsförvaltningens äldreomsorg. Väntjänsten förmedlar 

individuella kontakter mellan frivilliga och äldre i form av pratstunder, högläsning, 

promenader eller annan social aktivitet. Verksamheten omfattar hela kommunen och 

sker i samverkan mellan Solna stad, Röda Korset och Äldreforum. För att minska 

smittspridningen har inga besök förmedlats i hem eller på äldreboenden, men 

frivilliga har kunnat ha samtal per telefon och i vissa fall även fysiska möten i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just nu rekryterar 

Väntjänsten inte fler frivilliga, men vi har möjlighet att nå ut till fler äldre och 

ofrivilligt ensamma med den bemanning som verksamheten har idag.  

Andra glädjande nyheter är att från och med 1 januari 2021 har de två 

röda korskretsarna gått ihop till Solna Rödakorskrets. Med ett större utbyte hoppas

vi nå ut till fler utsatta målgrupper i kommunen. 

För mer information om Väntjänsten Läs mer om Solna Rödakorskrets 

TEL: 08-655 82 64 rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/ 
E-post: vantjanst.solna@redcross.se

Kontaktperson: Johan Magnéli, kommunikatör 

TEL: 073 374 4207 

E-post: marknad.solna@redcross.se

Följ oss på sociala medier! 
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