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  Pålsjö Park 
  

2022-04-22 
Hej 
Jag börjar med att ta på mig skämshatten. Jag har inte skrivit 
månadsbrevet för april månad, vilket jag egentligen brukar göra, 
så denna gången blir det en variant av april/maj. Jag ber om 
ursäkt för detta.  
 
Som många gånger tidigare inleder jag med att prata om Corona 
och hur situationen sett ut på sista tiden. Jag kan glädjande nog 
säga att inte ett enda fall har vi haft sedan i februari månad. 
Dock är det så, att även att smittan nu inte klassas lika högt 
längre så är det fortfarande en smitta som florerar i samhället i 
allra högsta grad. Därför ber jag er att fortsätta vara försiktiga vid era besök hos 
oss. Jag kan inte heller godkänna att närstående är med vid våra aktiviteter, vid 
måltiderna eller att ni uppehåller er någon annanstans än i lägenheten eller 
utomhus. Jag hoppas innerligt att vi kan tillåta allt detta snarast. Personalen 
fortästter med högsta beredskap vid omsorgsnära arbete.  
 
Personal 
Ni som har närstående boendes på våning ett har lärt känna vår sjuksköterska 
Lina. Tyvärr är det nu så att Lina har fått det ytterst tråkiga beskedet att hon 
drabbats av metastserande cancer och kommer därmed vara sjukskriven på 
obestämd tid. Hon arbetade sin sista dag på skärtorsdagen och kommer inom 
närmaste dagarna sätta igång med behandling för att försöka brotta ner denna 
hemska sjukdom. För att hedra henne och alla andra som drabbats av cancer har 
jag till personalen köpt ett armband hos Cancerfonden som lämpligt nog heter 
just Lina´s armband. Våra tankar är med henne.  
 
Våningen lämnas självklart inte utan sjuksköterska, utan Patrik kommer 
tillsammans med vår duktiga HSL-undersköterska Bea, sköta ruljansen i hela huset 
tills vi hittat en duktig ersättare. Förhoppningsvis kommer Lina tillbaka men det är 
ingenting någon vet något om. Hjälp oss hålla tummarna för det. 
 
Rekryteringen har även satts igång för att hitta ersättare för vår duktiga gruppchef 
på våning 1, Emelie. Emelie blev erbjuden en tjänst som hon inte kunde tacka nej 
till. Vi önskar henne såklart stort lycka till. Hennes sista dag är ännu inte helt 
spkad, men troligtvis gör hon sin sista dag i början på juni. Under tiden lämnas 
våningen inte lottlösa i detta ärendet heller, utan våra båda kvarvarande 
gruppchefer, Jessica och Kalle, kommer axla rollen tills vi hittat en varaktig 
ersättare. 
 
Givmildhet avböjes vänligen men bestämt 
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Vad menar jag med detta tänker ni       Utan att gå in på några enskilda boende 
eller djupare gå in på anledning till varför, vill jag rikta en uppmaning till samtliga 
att inte ge bort varken pantburkar/flaskor eller pengar till någon boende, även om 
den boende ber om det. 
 
Personal 
Sedan sist så har vår nya stjärna tillrätt sin roll som arbetsterapeut, Sofia Kalling. 
Varmt välkommen till oss. Sofia kommer närmast från en tjänst på 
korttidsenheten som ligger granne med oss. Hon har sin placering både hos oss på 
Pålsjö Park samt Jordbodalens äldreboende. 
 
Intervjuer 

Vi fotsätter vår intervjuserie       
1. Vad heter du? 
Rasha 
 
2. Vart kommer du ifrån? Om du inte kommer ifrån Sverige från 
början hur länge har du bot i Sverige? 
Jag kommer ifrån Syrien och har bott i Sverige sedan 6 år 
 
3. Hur länge har du arbetat som köksbiträde och hur många av 
dessa åren har du varit på Pålsjö Park? 
Jag har jobbat i köket, framför allt på våning 1 och har arbetat som 
köksbiträde i 4 år. 
 
4. Vad ser du som mest stimulerande i ditt arbete? 

Att baka goda kakor till de äldre       
 
5. Vad ser du som viktigaste att tänka på i ditt arbete? 
Att de boende ska vara nöjda 
 
6. Vad tycker du är mest utmanande i ditt arbete som köksbiträde? 
Språket 
7. Om du fick vara en annan person eller ha ett annat jobb för en dag, Vem/vad 
skulle det vara då? Och varför? 
Jag vill vara mig själv, men skulle vilja prova på att jobba som undersköterska för 
att jag gillar att hjälpa människor. 
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1. Vad heter du? 

Nils Lennart Nilsson 
 
2. När är du född? 

1938 
 
3. Vart kommer du ifrån? Om du inte kommer ifrån Sverige från början hur länge 
har du bott i Sverige? 

Född i Landskrona, uppvuxen i Bårslöv. Har även bot i Frillestad i hus med sin fru. 
Flyttade därefter till Råå. 
 
4. Har du några syskon och i så fall hur många? 

Har haft en lilla syster som tyvärr inte finns i livet 
längre. 
 
5. Vad har du jobbat med och hur länge? 

Började jobba med att svarva, fräsa och svetsa i en 
verkstad. Där efter började jag jobba på Televerket och 
där var jag kvar till jag gick i pension.  
 
6. Vilken avdelning bor du på? 

Jag bor på Suterräng  
 
7. Hur länge har du bott på Vardaga Pålsjö Parks 
äldreboende? 

Har bott här i ca 1år 
 
8. Vad upplever du som mest positivt med ditt boende? 

Fin utsikt och tillgång till Pålsjö skog samt god mat. 
 
9. Om du fick träffa en känd person, vem skulle det då vara och varför? 

Filmstjärnan Greta Garbo då jag är nyfiken på hennes liv. Ingrid Bergman då hon 
var en duktig skådespelare och gjorde bra filmer.  
 
10. Vad är du mest stolt över i ditt liv? 

Att jag fick träffa sin fru Ros-Marie som han var gift med i 48 år innan hon tyvärr 
avled. Saknar henna varje dag. Även stolt över vår dotter. 

 
Aktiviteter utöver det fasta schemat 
Som bekant så gör vår duktiga aktivitetsansvariga, Caroline, ett 
veckoschema med fasta aktiviteter för våra boende. Men utöver detta så 
erbjuder Caroline och övrig personal väldigt mkt mer. Det är inte alla som 
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vill vara med på dessa men alla får frågan iaf. Här kommer ett axplock på 
aktiviteter som varit under mars-april men även lite vad som komma skall: 

• Musikunderhållning med trubadur 

• Föreläsning om kända kvinnor i Helsingborg 

• Natur i vården med Ulrik 

• Cykelturer med Röda korset 

• Premiär för vårt första podd avsnitt.  

• Senior shopen 

• Plantering av blommor 

• Gudstjänst 

• Dekorering av påskris 

• Påskbingo 

• Valborgsmässoafton 

• Pizzakväll 

• Grillkväll 

Närståendeträff i dagarna tre 
Nu har det äntligen blivit dags för att bjuda in till närståendeträff igen. Detta är 
något som vi lyckades få till efter mycket om och men i höstas, vilket jag tyckte var 
väldigt trevligt och jag hoppas på stor uppslutning. Agenda för träffarna kommer 
jag skicka ut senast en vecka innan första träffen. Även dennna gången kommer 
jag ha samma upplägg som sist, nämligen att: 

• Träffarna kommer ske våningsvis, vad som är aktuellt på en våning kanske 

inte berör en annan 

• Endast en anhörig per närstående kan komma med tanke på smittorisken 

• Vi kommer inte lyfta några enskilda ärenden på mötet. Det är inte rätt 

forum 

• Jag behöver ha anmälan samt era eventuella förslag på punkter ni vill 

prata om senast en vecka innan träffen ska äga rum 

• Självklart bjuder jag på gofika från Lantz bageri i Ödåkra       

När är det då dags undrar säkert ni       

• Suterräng – 9/5 kl. 17.30-18.30 

• Våning 1 – 16/5 kl. 17.30-18.30 

• Våning 2 – 23/5 kl. 17 

Hur kommer jag som anhörig in i huset efter kl. 16? 
Som jag informerat om tidigare så krävs det att man kvitterar ut en sk. tagg för att 
kunna komma in på Pålsjö Park efter kl. 16. Har man en tagg behöver ni inte ringa 
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på porttelefonen och kanske bli irriterade för att personalen inte kan svara, utan 
då kan ni går in med er tagg och en fyrsiffrig kod.  
 
Systemet som vi använder för att programmera dessa taggar ägs dock av 
kommunen och den läsare och dator som vi har fått från dem är trasiga och har så 
varit i ett par veckor nu. Det innebär att jag har svårt att skaka fram tagg till er 
som behöver. Jag jagar kommunen var vecka för att få reda på när vi igen kommer 
få tillgång men har ännu inte fått svar. Tillsvidare måste ni förlita er på 
porttelefonen och där då be personalen släppa in er. Jag ber om ursäkt för vad 
detta medför. 
 
Tidigare Månadsbrev 
Om det är så att ni önskar att jag skickar ett tidigare månadsbrev till er så säg bara 
till så löser jag det på studs. Dessa brev sparas även på Pålsjö Park´s hemsida i ett 
par månader. 
 
Webbinarier 
Ni som missat tidigare webbinarier har möjlighet att titta på dessa i efterhand. 
Följs nedan länk så hittar ni alla där. 
https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/ 
 
 
Frågor och synpunkter 
Som många av er säkert kommer ihåg från tidigare Månadshälsningar så är 
synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper 
oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Fråga oss gärna om du 
undrar över något och du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter. Tala i 
första hand med er kontaktperson. Du kan också kontakta mig som är 
verksamhetschef eller använda de blanketter för synpunkter och klagomål som ni 
fick tillsammans med övrig skriftlig information vid inflyttning.  
 
Dessutom finns Vardagas Kundombud, en neutral röst in till verksamheten som 
står i direkt kontakt  med Vardagas ledning. Kundombudet kan du även kontakta 
helt anonymt med synpunkter eller klagomål. Du kan ringa Kundombudet 
vardagar kl. 9-16 på telefon 08-41090510 eller maila till kundombud@vardaga.se   

https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/
mailto:kundombud@vardaga.se
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Telefonnummer till oss på Pålsjö Park 
På nedan telefonnummer kan ni nå personalen. Om ni inte får svar när ni ringer 
beror det på att personalen är mitt uppe i någon omvårdnadsinsats. Jag ber om er 
förståelse för detta. Skicka då gärna ett sms om att ni önskar att bli uppringda och 
självklart vem ni är☺ 
 
Gruppcheferna arbetar administrativt endast på måndagar. Övriga dagar arbetar 
de i omvårdnaden tillsammans med övrig personal. Samma sak här. Får ni inte 
svar när ni ringer, skicka sms eller ett mail.  
 
Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut når ni på samma sätt måndag till 
fredag. 
 
Slutligen om ni önskar kontakt med undertecknad. Jag sitter på många möten och 
samtal och kan vara svår att nå på telefon. Om ni ändå vågar försöka den vägen ☺ 
men inte får tag på mig, vänligen prata in ett meddelande eller ännu hellre skicka 
ett mail eller sms så återkopplar jag så fort jag får möjlighet. 
 
Nattpersonal mellan kl. 21-7   0735-451053, 0735-042050,  

0735-313567 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Gruppchef Kalle  0735-283275 
kalle.eriksson@vardaga.se  
 
Våning 1 mellan kl. 7-21  (1A) 0735-318421  

(1B) 0763-197715 
Gruppchef Emelie  0733-250937 
emelie.hermansson@vardaga.se  
 
Våning 2 mellan kl. 7-21  (2A) 0763-216728 

(2B) 0763-217827 
Gruppchef Jessica  0733-250941 
jessica.eriksson@vardaga.se  
 
Sjuksköterska Patrik  0733-775061  
Fysioterapeut Marie  0733-250935  
Arbetsterapeut Sofia  0733-250933 
 

Med vänliga hälsningar och önskan om att solen fortsätter skina       
Daniel Rydén, Verksamhetschef på Pålsjö Park 

daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 

mailto:kalle.eriksson@vardaga.se
mailto:emelie.hermansson@vardaga.se
mailto:jessica.eriksson@vardaga.se
mailto:daniel.ryden@vardaga.se

