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2022-02-02 
 
Hej 
Jag vet att jag inte är den enda som önskar få ett brev eller mail 
som INTE innehåller ord som Covid och Smitta. Tyvärr är vi inte 

riktigt där ännu men man kan hoppas iaf, eller hur?!       Januari 
månad har varit mycket av just dessa två ord kopplade till 
varandra. Omikron kom som en virvelvind och FHM samt 
regeringen har ändrar riktlinjer lika ofta som en annan byter 
strumpor. Kanske inte helt rättvist men ofta har det varit iaf och 
med alla dessa svängningar har det också varit svårt att hänga 
med alla gånger. 
 
I skrivande stund har jag så många som 18 stycken medarbetare som antingen 
varit eller fortfarande är hemma i sviterna av covid. På pluskontot är att vi under 
samma period endast haft 3 stycken positiva fall hos de boende, vilket är väldigt 
skönt. En av dessa har redan friskförklarats och vad jag förstått av sjuksköterska 
och läkare idag så kommer de sista två friskförklaras under morgondagen, om 
inget tillstöter. Vad vi fortfarande vet om smittan är att den kommer från alla 
vädersträck.  
 
En mycket stor frustration har funnits hos oss hela januari då testkapaciteten hos 
Region Skåne inte har funnits. Det har varit mkt stor brist på både sk. snabbtest 
och PCR-test samtidigt som smittan skjutit i höjden. Detta har medfört att vi har 
varit tvungna att ha våra egna lokala testrutiner. Självklart har detta varit 
godkännt enligt regionens riktlinjer. 
 
All heder till alla er närstående som återkopplat till oss när ni själva råkat bli 
testade positivt och i närtid varit på besök. Det faller aldrig någon skugga på 
någon att man blivit smittad, så länge man är ärlig med detta. Det har hjälpt oss 
på så sätt att vi kan vara mer observanta på symtom. Det är med anledning av att 
vi inte vet vart smittan kommer ifrån samt att man kan bära på smittan utan att 
själv veta oavsett vaccinationsstatus, som gör att jag är så nitisk med våra 
besöksriktlinjer; Att bära munskydd, Att ej uppehålla sig i de allmänna lokalerna, 
Att sköta handhygienen vid besöket, Att vara symtomfri. 
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Jag vill även passa på att hedra alla er som så 
frekvent kommer på besök och hela tiden har 
önskan och viljan att komma hit. Jag sprang på 
den här bilden för ett tag sedan och tyckte att 
den var så fin och samtidigt så tragisk och 
hjärtskärande på samma gång. Tänk bara vad ett 
kort telefonsamtal kan bidra till gällande 
livsglädje och kvalitet.  
 
 
Personal 
Då det har varit så ont om tester att tillgå under 
januari, samtidigt som vi haft så många covid-positiva medarbetare har gjort att 
de kvarvarande medarbetarna har kämpat på så in i norden för att bibehålla så att 
god omvårdnad av våra äldre har kunnat bibehållas så långt det varit möjligt.  Så 
all personal har ställt upp och ska verkligen ha all cred man kan tänka sig och har 
min fulla respekt. 
 
På temat personal vill jag informera om att vi på torsdag denna veckan får tillskott 
i personalstyrkan. Nu börjar vår nya arbetsterapeut, Sofia Kalling. Varmt 

välkommen önskar vi henne       Vi träffar henne dock först nästa vecka 
 
 
Intervjuer 
Vi kommer från och med idag ha ett tema där vi intervjuar frivilliga både boende 
och personal. Var månad kommer jag bifoga intervjun i månadsbrevet till er. Då vi 
haft så mycket personal som varit hemma sjuka under januari så har vi inte fått till 
några intervjuer med personal. Istället bjuds vi på två underbara intervjuer av 

boende       
 
Vad heter du?  
Ingrid Berg-Ekqvist 
 
När är du född? 
1927 
 
Vart kommer du ifrån? 
Jag är född i Stockholm, men flyttade ner till Helsingborg 
efter att min man som jag var gift med fick jobb som 
veterinär på Helsingborgsdjursjukhus. 
 
Har du några syskon och i så fall hur många? 
Har två syskon 
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Vad har du jobbat med? 
Jag har varit hemmafru och tog hand om våra barn. Sen jobbade jag som lärare på 
läroverket som kostexpert i Norrbotten. 
 
Vilken våning bor du på? 
Våning 2 
 
Hur länge har du bott på Vardaga Pålsjö parks äldreboende? 
Från våren 2021 
 
Vad upplever du som mest positivt med ditt boende? 
Man blir på ett fantastiskt sätt omhändertagen och alla är så snälla och trevliga. 
 
Om du fick träffa en känd person, vem skulle det då vara och varför? 
Jag skulle vilja träffa min moster igen då hon var en förebild för mig  
 
Vad är du mest stolt över i ditt liv? 
Att jag har lyckats med saker som jag har velat uträtta 
 
 
Vad heter du? 
Mari-Anne Linder 
 
När är du född? 
1935 
 
Vart kommer du ifrån? 
Är född i Jönköping och har bott i Rydebäck i 20år 
 
Vad har du jobbat med? 
Varit hemmafru samt designer framför allt heminredning och 
lampor 
 
Vilken våning bor du på? 
Våning 1 
 
Hur länge har du bott på Vardaga Pålsjö Parks äldreboende? 
Sedan 2017 
 
Vad upplever du som mest positivt med ditt boende? 
Tycker allt är positivt, men nr:1 är att få åka ut med Vardaga bussen till 
restaurangen Vita vilan i Åstorp. 
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Om du fick träffa en känd person, vem skulle det så vara och varför? 
Jag träffar gärna Musikunderhållarna Ingvar och Bengt som brukar komma till oss. 
Man blir så himla glad när dom kommer och när dom slutar så längtar man bara 
tills nästa gång dom kommer. 
 
Vad är du mest stolt över i ditt liv? 
Jag älskar att skapa och när det som jag har skapat är färdigt blir jag väldigt stolt. 
 
 
Telefoni och TV 
Jag har under en tid i omgångar fått till mig att det varit struligt med att få igång 
en vettig bild på TV´n och även att det stundtals varit svårt att komma fram på 
avdelningstelefonerna. Jag har gånger flera felanmält detta och följande kommer 
ske gällande dessa båda sakerna: 
 
Fastighetsnätet 
Jag har sett till att tekniker från en av Öresundskrafts underleverantörer ska 
komma ut och felsöka kommunens nät, det sk fastighetsnätet. Det är inte ett nät 
som vi äger tyvärr utan jag måste gå via Fastighetsförvaltningen men nu är det på 

gång iaf      
 
Avdelningstelefonin 
Dessa bytte vi ut i somras då de laddade ur sig otroligt fort. Nu upplever vi samma 
bekymmer och jag ska se om vi kan byta ut telefonerna igen. Fördelen är att 
telefonerna är våra egna och detta kan jag snabba på, hoppas jag. Om det är så att 
ni bara kommer fram till telefonsvarare när ni ringer till våningen så vet ni nu vad 
det beror på. Jag hoppas på att detta avhjälps snabbt. 
 
 
Brukarenkäten 
Som jag informerat om tidigare så har Socialstyrelsens enkät nu skickats ut. Jag är 
såklart angelägen om att så många som möjligt svarar på enkäten. 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. Om ni har några frågor om enkäten så får ni gärna maila mig. 
 

 
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/ 
 
 

https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/
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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   

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, vilket flertalet av er tyvärr fått erfara. 
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  0733-250937 
 
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  
 
 
Med vänliga hälsningar och önskan om en fin vår  
Daniel Rydén☺ 
daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 
Verksamhetschef på Pålsjö Park 

mailto:daniel.ryden@vardaga.se

