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2022-09-02 
Hej 
Nu var det en tid sedan senaste månadshälsningen men den som 

väntar på något gott       Jag hoppas att det är bra med alla er som läser 
detta, ffa nu i covid-tider som vi tyvärr kommit in i igen. Jag hälsar 
samtliga nyinflyttade varmt välkomna och jag vill även passa på att 
ägna en tanke åt de som lämnat oss. 
 
Utöver månadsbrevet kommer jag högst troligt skicka ut information 
via mail, framförallt om det är något nytt som händer på covid-
fronten. Alltså, håll tummarna för att ni får så lite mail från mig som 
möjligt. 
 
Jag har ett antal rubriker som jag vill nämna i månadens brev. För att brevet inte ska övergå till en roman 
kommer jag försöka hålla mig så kort jag kan under var rubrik. Slutligen, innan jag börjar, kan jag även 
berätta att detta månadsbrevet kommer vi sätta in i de nya röda Boendepärmarna som numer finns inne i 
varje lägenhet. 

 

Förtidsröstning eller budröstning 
Det första försöket var vi tyvärr tvungna att ställa in som bekant. Vi har nu bokat ny tid, vilket är den 8/9. 
Om det inter går att fullfölja röstningen som planerat i vår stora mötessal så kommer vi kunna erbjuda sk. 
budröstning där vi går från lägenhet till lägenhet så alla får möjlighet att rösta. De boende som inte har 
något röstkort kommer det ordnas åt dem vid röstningstillfället. Jag har fått frågan från några närstående 
ifall ni kan få vara med vid röstningen. Jag måste tyvärr säga att det inte är fullt lämpligt i rådande situation 
då vi utöver detta tampas med en smittspårning. Däremot kan ni vara fullt lugna med att allt kommer gå till 
enligt lagen då det är Valkansliet som är de som ansvarar för röstningen, hur den nu än må gå till. Ni 
närstående som har röstkort hemma hos er tillhör den boende får gärna komma och lämna detta så för vi 
det till rätt person. 

 

Apoteket – Fullmakt samt faktura 
Vi kommer framöver genomföra en insats för att underlätta för er närstående i de fall ni tidigare varit 
tvungna att ställa upp med att hämta mediciner på apoteket om det vi har är slut. Vi har skaffat en 
generalfullmakt hos Apoteket och utöver detta håller vi på att samla in fullmakter från samtliga boende så 
att vi ska få lov att åka till apoteket och hämta ev. medicin åt dem. Detta för att underrlätta för alla 
inblandade. Enda skillnaden är att vissa läkemedelsfakturor kan det stå Apoteket på istället för PayEx. 
Summorna ska dock inte skilja sig. 

 

Covid framöver 
Jag kommer löpande informera om händelserna i huset och har ni några funderingar så tveka inte att maila 
mig. Jag svarar så snart jag kan.  

 

Inköp för förbättrad boendemiljö 
Kolsyremaskin 
Innan sommaren lät jag installera en kolsyremaskin i varje kök som är direktkopplad till vattenkranen och 
som ger oss kallt bubbelvatten. Detta har varit mkt uppskattat hos de boende då många tycker om just 
kolsyrat vatten.  
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Luftrenaren 
Dessa har jag också köpt in, en på varje avdelning. Det är en maskin som tar bort orenheter i luften, små 
partiklar som kan bidra till allergiska besvär. Dessa står alltid igång och arbetar på lång sikt. Jag vill att luften 
ska vara så bra som möjligt både för de boende och för personalen. 
 
Fläktar 
Då vi inte kan sätta AC i ändarna på korridorerna iom att det är nödutgångar så köpte vi in fläktar modell 

större innan sommaren. De kommer inte behöva användas så mkt mer detta året kan jag tro       
 

Personal 
Sommaren är alltid den svåraste att bemanna inom äldreomsorgen, så har det såklart varit även för oss. Vi 
har haft bemannat och det har alltid varit viss ordinarie, fast anställd personal i tjänst men det har även 
varit en hel del timanställda och sommarvikarier. Nu börjar samtlig personal komma tillbaka från 
semestrarna och ordinarie personal ska åter igen vara på sina våningar.  
 
Ett par undersköterskor har slutat av blandade orsaker. Någon har flyttat till andra Vardaga-enheter och 
någon ska prova vingarna för att testa helt nytt arbete efter lång tid inom vården. Med anledning av detta 
har vi flyttat på lite personal i huset för att ha bästa täckning av kvalitet och erfarenhet i hela huset. Vi har 
även anställt ett antal nyagamla personer som nu får chansen efter att ha bevisat sig som vikarier en längre 
tid. Så om ni upplever många nya ansikten på våningarna nu, så kan det vara så enkelt att en personal har 

flyttat från en våning till en annan       

 
Resultat och jämförelse Socialstyrelsens Brukarenkät  
Vi har efter långt om länge fått resultaten från Socialstyrelsens Brukarenkät. Jag kommer gå igenom det 
fullständiga resultet vid höstens närståendeträffar. Datum och tid för dessa kommer jag åter med. Nedan 
har jag de två frågorna som är ett sammanvägt mått på samtliga svaren från enkäten och jämförelsen är 
gjord mellan åren 2020 och 2022 samt hur det ser/har sett ut i Riket, Skåne, Helsingborg samt Pålsjö Park. 
 
Brukarenkäten 2020 
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Brukarenkäten 2022 

 

 
 
Covidvaccin – Dos 5 
Det är inplanerat att vi ska erbjuda dos 5 till de boende som önskar ta denna. Vi förespråkar 
såklart att man tar den.  
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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 dels administrativt men även i omvårdnaden vissa dagar, som en 
”spelande tränare”. Samma sak här, får ni inte svar när ni ringer, skicka sms eller ett mail så 
återkopplar snarast möjligt. 
 
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. Skicka gärna ett mail eller sms om jag inte svarar i telefon 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 
 
Våning 1 mellan kl. 7-21  (1A) 0735-318421  

(1B) 0763-197715 
 

Våning 2 mellan kl. 7-21  (2A) 0763-216728 
(2B) 0763-217827 

 
Gruppchef Kalle  0735-283275 

- Våning 1 & 2 
kalle.eriksson@vardaga.se  
 
Gruppchef Irena  0733-250941 

- Suterräng    
irena.skala@vardaga.se  
 
Sjuksköterska Patrik  0733-775061  

- Våning 1 & suterräng 
Sjuksköterska Edita  0733-775060 

- Våning 2 & suterräng 
Fysioterapeut Marie  0733-250935  
Arbetsterapeut Margareta  0733-250933 
 

Daniel Rydén, Verksamhetschef på Pålsjö Park 
daniel.ryden@vardaga.se 

0733-775066 

mailto:kalle.eriksson@vardaga.se
mailto:irena.skala@vardaga.se
mailto:daniel.ryden@vardaga.se

