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2022-03-10 
Hej 
Jag har lärt mig att vara väldigt försiktig med att vara allt för 
optimistisk gällande att skriva några positiva rader när vi är inne 
i en pandemi men jag ska ändå ge mig i kast med ett försök. 
Sedan ett par veckor tillbaka har vi varken haft någon boende 
eller personal som testat positivt för Covid-19. Av all personal 
som inledningsvis på året var smittade så är alla tillbaka i tjänst 
och mår bra. Så även de tre boende som testade positivt 
inledningen på året. Hjälp mig nu hålla en tumme för att detta 
är början på en trend, att vi ser till att hålla smittan ute. 
 
Smolket i bägaren är dock den där tokiga ryssen i Moskva som ställer till med 
oreda i världen med sitt hemska tilltag att attackera Ukraina. Allas våra tankar går 
till de som nu tvingas fly för sina liv. I måndags testades Hesa Fredrik, vilket är 
rutin, men som många ändå lyssnade till lite extra denna gången. I måndags satt 
jag tillsammans med min lokala ledningsgrupp och tog fram en beredskapsplan 
utifall det otänkbara skulle bli tänkbart. Planen går ut på att säkra försörjning av 
vatten, mat, hygienartiklar etc. Vi tänker att det är bättre att ha en plan som aldrig 
behöver användas än att stå utan ifall något inträffar. 
 
Vaccination – dos 4 
Under onsdagen gavs den fjärde dosen vaccin mot Covid-19 till samtliga som ville 
ha den. Allt gick bra vad jag fått till mig. 
 
Givmildhet avböjes vänligen men bestämt 

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 
I förra månadsbrevet introducerade vi intervjuer av boende. Denna gången får vi 
lära känna både en boende och en personal. 
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1. Vad heter du? 
Emilia 
 
2. Vart kommer du ifrån?  
Jag kommer ifrån Sverige 
 
3. Hur länge har du arbetat som vårdbiträde och hur många 
av dessa åren har du varit på Pålsjö Park? 
Jag har jobbat som vårdbiträde sedan juni 2021 och mitt 
första arbete är på Vardaga Pålsjö Park. 
 
4. Vad ser du som mest stimulerande i ditt arbete? 
Att umgås med de äldre och konstant lära mig nya saker. 
 
5. Vad ser du som viktigaste att tänka på i ditt arbete? 
Att alltid ha läget under kontroll, vara lugn och ha ett trevligt bemötande 
 
6. Vad tycker du är mest utmanande i ditt arbete som vårdbiträde? 
Att hinna med alla dagliga uppgifter 
 
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 hade velat vara som Jessica vår gruppchef. Det hade varit roligt att få prova på 
att vara gruppchef för en dag. 
 
 
1. Vad heter du? 
Elsy Ingegärd Nilsson 
 
2. När är du född? 
1926 
 
3. Vart kommer du ifrån?  
Är uppvuxen i Ramlösa Brunn och bodde där tills jag gifte mig 
vid 26 års ålder med Sven-Åke Nilsson. Har sedan bott i 
Helsingborg och på sista tiden bodde jag på Råå. 
 
4. Har du några syskon och i så fall hur många? 
Har haft en syster som tyvärr inte finns i livet längre. 
 
5. Vad har du jobbat med och hur länge? 
Jag jobbade på Konsum tills jag fick mitt första barn vid 26 års 
åldern. Därefter var jag hemmafru. 
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6. Vilken avdelning bor du på? 
Jag bor på Suterräng  
 
7. Hur länge har du bott på Vardaga Pålsjö Parks äldreboende? 
Jag har bott här i ca 1år 
 
8. Vad upplever du som mest positivt med ditt boende? 
Att vi har aktiviteter och när personalen sitter ner och pratar en stund. 
 
9. Om du fick träffa en känd person, vem skulle det då vara och varför? 
Jag skulle vilja sitta ner och prata med Prinsessan Sofia och höra hur det kändes 
att från vanlig människa komma in i kungafamiljen. 
 
Hade även gärna velat träffat min svärfar Gunnar igen. Han var en sådan person 
som alltid var glad, positiv och problemlösare.  
 
10. Vad är du mest stolt över i ditt liv? 
Har haft en bra familj, bra föräldrar och svärföräldrar. Att jag har varit gift med en 
sådan fantastiskt man som alltid stod på min sida, alltid var mån om mig och jag 
kände mig alltid trygg vid hans sida. 

 

 
Telefoni och TV 
Jag informerade i februari att vi håller på att felsöka avdelningstelefonerna samt 
TV-anslutningarna. Gällande avdelningstelefonerna så har vi nu talat in ett talsvar 
där vi uppmanar samtliga som kommer till talsvaret att de skickar ett sms med sitt 
ärende, vilket gör det lättare för personalen att återkoppla 
 
Angåend TV-anslutningen och fibernätet så har tekniker varit i huset och lagat det 

som tidigare varit feldragna kablar. Nu ska allt funkga som det ska        
 
Tavlor på väggarna 
Ni som gett er i kast med att försöka sätta upp en tavla på väggarna i 
lägenheterna vet att det krävs en stor ansträngning då väggarna är så 
hårda. Jag rekommenderar härmed att ni som vill sätta upp tavlor 
använder er av självhäftande krockar (bild). De går att köpa på många 
olika ställen och det finns olika kraftiga, alltså hur mkt vikt de klarar. 
 
Funktionskontroll 
Med start i måndags kommer vår vaktmästare, Bajram, göra 
funktionskontroller i samtliga lägenheter. Han kommer gå igenom en 
lägenhet var dag enligt en checklista samt åtgärda de brister han 



 

 

 

4 

 

  Pålsjö Park 
  

finner. Detta kommer Bajram göra två gånger per år. Utöver detta har jag efter 
mkt om och men fått hit Glasakuten som ska gå igenom samtliga dörrar och 
fönster i huset. De kommer byta ut det som inte fungerar och smörja upp det som 
behövs. 
 
Städning av lägenheterna 
Vår eminenta lokalvårdare, Ramziah, grovstädar fyra lägenheter varjde dag 
måndag till fredag. Utöver det ska personalen ta hand om det som kallas 
uppsnyggning var dag och slutligen ska kontaktpersonen städa lägenheten var 
fjortonde dag. 
 
Brukarenkäten 
Mars månad är den sista månaden att fylla i och svara på Socialstyrelsens 
Brukarenkät. Om det är så att ni som närstående får enkäten skickad hem till er så 
ber jag er att ta med den vid ett av era besök och svarar på den tillsammans med 
er anhörig som bor hos oss.  

 
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 sms eller mail 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 
 
Våning 1 mellan kl. 7-21  (1A) 0735-318421, (1B) 0763-197715 
Gruppchef Emelie  0733-250937 
 
Våning 2 mellan kl. 7-21  (2A) 0763-216728, (2B) 0763-217827 
Gruppchef Jessica  0733-250941 
 
Sjuksköterska Patrik  0733-775061  
Sjuksköterska Lina  0733-775060  
Fysioterapeut Marie  0733-250935  
Arbetsterapeut Sofia  0733-250933 
 
 

Med vänliga hälsningar och önskan om att solen fortsätter skina 
Daniel Rydén☺ 

daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 

Verksamhetschef på Pålsjö Park 

mailto:daniel.ryden@vardaga.se

