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  Pålsjö Park 
  

2022-06-01 

Hej 

Årstiderna fullkomligt rusar förbi och emot en. Nu är vi 

inne i sommarmånaderna och det börjar bli härligt väder för 

utevistelser. Ni som flyttat in till oss under senaste månaden 

önskar jag ett extra varmt välkomen hit. Jag hoppas ni ska 

komma att trivas hos oss       

 

Sommar, sol och värme 

Rubriken till trots så kan detta även ställa till med en hel del 

bekymmer för oss alla men främst för äldre personer. Av 

den anledningen skulle jag vilja be er alla att införskaffa en 

bordsfläkt som ni kan sättas inne på rummet som en viss liten avkylare.  

 

Mysteriet med den försvunna Mors dag-tårtan!!! 

5 stycken stora, goda tårtor var beställda till morsdag. Leveransen skulle ske 

strax efter lunch den 29/5. Bageriet hade bakat på ordentligt och körde ut 

tårtorna kl. 12 som det var sagt MEN de hade kört till fel äldreboende….. 

Tuvehagens äldreboende fick istället en glad överraskning och de hade även 

tagit emot dessa tårtor utan att tänka mer på saken, kanske att ”vilket trevligt 

bageri som bjuder på tårta”. Det blev såklart viss besvikelse över detta men 

jag nu istället beställt Nationaldagstårta. Jag var extra tydlig med både 

adress samt vilket äldreboende jag ringde ifrån denna gången       

 

Besöksrutiner 

Vad vore ett månadsbrev utan iaf lite information relaterat till Covid-19? 

      Som jag informerat om i förra veckan så har vi nu kunna släppa kravet 

på bärande av munskydd för er närstående när ni kommer på besök. Dock 

kvarstår kravet att ni skriver upp er i pärmen, har noga egen 

symtomobservation, att ni sköter handhygienen samt att ni beger er direkt 

till lägenheten utan att stanna och samtala med andra boende eller personal 

på vägen. Skönt att slippa munskydden iaf, eller hur?!       

 

Närståendeträffarna 

Nu har jag haft våra tre trevliga närståendeträffar där jag utlovade att 

återkomma med ett protokoll ffa till de av er som av olika anledningar inte 

kunde närvara. Jag tänker istället att jag kort skriver här vad vi pratade om 

utifrån agendapunkterna, hoppas det är ok. 
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• Läkarsamverkan 

o Att det är Capio Mariastaden som är vår ”husläkare” samt 

vad de har för uppgift i den rollen. Jag bifogar ett 

presentationsblad från dem till detta månadsbrev. 

• Måltider och aktiviteter 

o Jag pratade om att vi arbetar mkt med dessa frågorna. Dels i 

personalgruppen men även hur vi involverar våra boende 

genom våra sk. boenderåd som vi har med jämna mellanrum. 

Där lyfts vad man tycker om för aktiviteter exempelvis och 

utifrån deras önskemål försöker vi möta det och då hitta på 

något roligt. 

• Bemannning och besöksriktlinjer 

o Båda dessa punkterna har jag belyst i brevet ovan och det jag 

skrivit där skiljer sig inte mkt från det vi pratade om på 

träffarna. 

• Taggar och vad man ska ha en sådan till 

o Om man ofta är på besök efter kl. 16 om dagarna behövs det 

en sk tagg för att komma in i huset, utan att behöva ringa på 

porttelefonen. En sådan kan ni som närstående kvittera ut hos 

mig. Säg bara till så fixar jag en sådan åt er. 

• Boende- och närståendeenkäterna 

o Vi gick på de sista två träffarna igenom resultatet och vilka 

skillnader det fanns gällande de båda enkäterna. Jag kommer 

bifoga även dessa i mailet separat. 

o Det som är genomgående skillnad, inte bara på Pålsjö Park, 

utan i samtliga av Vardagas drygt 100 boende runtom i 

Sverige, är att boendesvaren generellt ligger något högre än 

de svar som närstående givit. 

Två saker som jag kom på i efterhand som jag skulle lyft på träffarna var 

dels att nämna att vi kommer erbjuda förtidsröstning inför valet i höst. Detta 

kommer ske den 30/8. Ni som har möjlighet till det och ifall det är ni som 

närstående som har dessa handlingar hos er kan tänka på att komma hit med 

ID av någon form till denna dagen så att de boende kan identifiera sig. 

 

Den andra saken som jag kom att tänka på, som jag själv tycker är en ganska 

härlig känsla, är att det i dagsläget bor sammanlagt drygt 10000 äldre på 

våra olika boende runtom i Sverige. Det är lika många som en mindre 
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kommun som vi har givits förmånen att ta hand om, vilket får en att häpna 

något faktiskt       

 

Utöver agendan kom vi att prata om ett par andra saker också. Bland annat 

vad kontaktpersonens uppgift faktiskt innebärr. Vi belyste frågan om hur det 

fungerar med fotvård respektive frisör, lån av böcker samt ifall man kan 

swisha till mig vid deposition av tagg ex. Jag tänker att jag kommer skicka 

lite riktad information om dessa punkterna när jag har ordentliga svar på 

samtliga så slipper ni få så spridd information. 

 

Personal 

Som jag informerat om tidigare så fick vår sjuksköteska Lina allvarlig 

cancer och är nu sjukskriven på obestämd framtid. Jag kan glädjande nog, 

eländet till trots, att vi gjort klart med ny sjuksköterska som kommer börja 

hos oss den 22/8. Hon heter Edita och har lång erfarenhet inom 

äldreomsorgen. Hon är dessutom specialistutbildad inom vård av äldre så 

det är en riktig stjärna vi får till oss. 

 

Förändringens vindar fortsätter blåsa på gruppchefssidan. Vardaga har två 

andra äldreboenden här i Helsingborg varav Villa Maria är det nybyggda 

huset i närheten av Maria station. De hade stort behov av ny gruppchef och 

vår ena gruppchef, Jessica, fick upp ögonen för detta, sökte tjänsten och fick 

den. När jag öppnade upp Villa Maria för snart 3 år sedan så var Jessica en 

av de som sökte så hon har velat komma dit tidigare. Det är en stor förlust 

för oss men en värdig ersättare kommer till oss efter sommaren. Under tiden 

är det Kalle Eriksson, som fram till idag varit gruppchef på suterrängplan, 

som kommer vara gruppchef för hela Pålsjö Park till dess att nästa stjärna 

tillträder efter sommaren. De frågor ni tidigare vänt er till gruppchef kan ni 

nu istället göra till Kalle. Hans uppgifter står sist i brevet       

 

Aktiviteter utöver det fasta schemat 

Denna gången kommer jag endast informera om vårt Instagramkonto som ni 

med fördel kan följa. Där lägger vi upp mycket bilder över de aktiviteter 

vi har om dagarna. Då vi tyvärr ännu inte kan tillåta att ni som närstående 

deltar i aktiviteterna så är detta ett ypperligt sätt att se hur vi aktiverar 

oss       Vårt konto heter vardagapalsjopark  
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Intervjuer 

Vi fotsätter vår intervjuserie      

1. Vad heter du? 

Rebeca Tonog Tri-enta Fast 

 

2. Vart kommer du ifrån? Om du inte 

kommer ifrån Sverige från början hur länge 

har du bott i Sverige? 

Jag är ifrån Filippinerna men har bott i 

Sverige i 18år 

 

3. Hur länge har du arbetat som 

undersköterska och hur många av dessa 

åren har du varit på Pålsjö Park? 

Jag har jobbar som undersköterska i 

nästan 6 år här på Pålsjö Park 

 

4. Vad ser du som mest stimulerande i ditt arbete? 

Att få träffa och lära känna nya personer. 

 

5. Vad ser du som viktigaste att tänka på i ditt arbete? 

Jag tycker att det är viktigt i mitt arbete att hjälpa äldre och bidra med 

omsorg för de som en gång tagit hand om vår värld. 

 

6. Vad tycker du är mest utmanande i ditt arbete som undersköterska? 

Det mest utmanande som undersköterska är att ha mycket tålamod och 

att lära sig om individens sjukdom och behov 

 

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 jobba som fotomodell då jag tycker om fashion, eller 

vara Shakira då hon är min förebild pga att jag älskar hennes röst och 

hennes utseende       
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1. Vad heter du? 

Alma Anita Thour 

 

2. När är du född? 

1938-10-21 

 

3. Vart kommer du ifrån? Om du inte 

kommer ifrån Sverige från början hur länge 

har du bott i Sverige? 

Är född och uppvuxen i Stockholm 

(Gamla stan). Bodde tillsammans med 

sin mamma och morbror i en lägenhet. 

 

4. Har du några syskon och i så fall hur 

många? 

Har en bror med fin kontakt  

 

5. Vad har du jobbat med och hur länge? 

Har jobbat i en klädaffär som hon tyckte 

var väldigt roligt och hon var mycket 

omtyckt.   

 

6. Vilken avdelning bor du på? 

Jag bor på avd.2  

 

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

Ca 2år 

8. Vad upplever du som mest positivt med ditt boende? 

- Fin utsikt mot Pålsjö skog 

- Egen lägenhet som jag kan bestämma över 

- Alla olika aktiviteter som tex buss, cykelturerna, sittgympan 

- Att personalen är så snälla 

 

9. Om du fick träffa en känd person, vem skulle det då vara och varför? 

Ingen känd person men gärna min morbror och morfar. Tre 

fantastiska människor som har funnits där för mig. Dom var alltid så 

snälla, glada och skojade mycket med mig. Även mamma skulle jag 

vilja träffa igen. Hon var en mamma som alltid fanns där.   

 

10. Vad är du mest stolt över i ditt liv? 

Att jag är en självständig kvinna men som också ibland ber om hjälp. 
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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 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 

 

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 

kalle.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:daniel.ryden@vardaga.se

