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Information till boende och närstående – 
september 2021 
 

Hej,  

Jag heter Anette Johnn och är ny verksamhetschef på Jordbodalen och 

har tagit över efter Stina Cederhag. Jag kommer från ett Vardaga 

boende i Ängelholm och har varit i företaget sammanlagt i 9 år. Jag har 

varit chef inom äldreomsorgen i sammanlagt 20 år och har erfarenhet 

från både den privat och kommunala vården. Ni får gärna höra av er till 

mig om ni har något ni vill fråga eller ta upp med mig 

Så då har hösten kommit till oss och vi hoppas på fina höstdagar så vi 

kan fortsätta vara ute. Vi kommer så klart att ha våra aktiviteter inne som Lotta 

håller i, här är bingo, musikunderhållning några bitar ur vårt program. Vi 

kommer också under hösten ha kvällsaktiviteter  

Anhörigmöte kommer att hållas nu i oktober och tider kommer ut inom kort, vi 

att hålla dessa avdelningsvis. 

Ingen skillnad för verksamheten efter 29 september 

De lättnader i restriktionerna som Folkhälsomyndigheten inför från den 29 

september innebär ingen förändring i våra rutiner. Tills vidare fortsätter vi med 

de hygienrutiner och den skyddsutrustning vi använder idag. Om medarbetare 

känner sig sjuka så stannar de hemma och det ber vi dig också att göra. 

Det är viktigt att du håller avstånd till andra personer på vårt boende och att vi 

alla har god handhygien. Vi vill också att besöken fortsatt sker i den egna 

lägenheten. 

Den absolut effektivaste åtgärden för att inte bli sjuk är vaccination, så om du 

inte vaccinerat dig än så uppmanar vi dig att göra det. 

Har du några frågor kring det, så hör av dig. 

Huset 

Under v 4 3- 44 kommer det att påbörjas ett arbete med att bygga om 

ventilationen för Jordbodalen. Arbete kommer att ske på vinden i B huset och 

påverkar främst avdelning 4 matsal och kök samt i källaren som inte påverkar 

oss så mycket. Vi kommer att återkomma med mer information om detta. 
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Hissen i B huset är avstängd tills vidare pga. att nödtelefonen inte fungerar, 

tyvärr så vet vi inte när den kommer att vara fixad igen då den telefon som ska 

sättas in har väldigt lång leverans tid  

Digitalt seminarium: 

Vilket stöd kan jag som anhörig få? 

Att vara anhörig till en person som börjar få svårt att klara sig själv på äldre 

dagar är inte alltid lätt. Det kan vara kroppen som börjar svikta eller en 

demenssjukdom som smyger sig på. Vilket stöd kan jag som anhörig få i de 

situationer som kan uppstå och de svåra beslut som måste fattas? 

Under Anhörigveckan den 4-10 oktober uppmärksammar Vardaga i samarbete 

med NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, hur det är att vara anhörig 

i äldreomsorgen. Hur hittar man balansen mellan att vilja hjälpa sin närstående 

och själv orka som anhörig? 

Anna-karin Ehdwall, Vardaga, Liselotte Björk, Demensakademin och Susanne 

Rolfner-Suvanto, NKA, samtalar vid ett webbinarium, digitalt seminarium, den 

4 oktober kl 18.00-18.45.  

Under seminariet kommer de ta upp vanliga frågor för anhöriga, t ex: 

Vad kan jag som anhörig få för stöd? 

Var kan jag få stöd ifrån? 

Du har även möjlighet att ställa frågor under seminariet. Om du inte har 

möjlighet att delta kan du ta del av webbinariet på vardaga.se i efterhand. 

Välkommen med din anmälan via länken nedan: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/5216315351250/WN_sJ4R5frEQna1

xaedWbo4ag 

Det digitala mötet hålls via e-mötestjänsten Zoom. När du har anmält dig får du 

en bekräftelse med länk och instruktioner om hur du gör för att delta. 

Vänliga hälsningar, 

Anette Johnn anette.johmm@vardaga.se eller telefon nr 0733775064 

Verksamhetschef Jordbodalen  
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