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  Pålsjö Park 
  2022-10 

Nu har halva oktober passerat, nästan revy då det går så fruktansvärt 
fort. Man vaknar måndag morgon och vips är det söndag kväll igen. 

Någon som känner igen sig?       
 
Sedan förra månadshälsningen har det flyttat in ett par nya själar i 
huset och alla er vill jag hälsa varmt välkomna och givetvis även ni 
närstående. Jag hoppas och är innerligt övertygad om att ni kommer 
trivas bra hos oss. Vi har även tagit oss igenom en smittspårning, tagit 
emot vaccindos nummer 5 samt fått möjlighet att rösta in nya politiker 
även om de sistnämnda ännu inte har bestämt sig för hur de vill 

göra       
 

Vaccinationerna – är faran för Covid-19 över nu? 
Vi hade ett vaccinationstillfälle inbokat i början av september men dagen innan vi skulle sätta igång blev vi 
tvungna att smittspåra för Covid-19 istället. Den tog vi oss igenom och den 28/9 gav vi dos 5 istället och alla 
som ville ha har nu fått sin dos. MEN, för ett sådant måste jag tillägga, bara för att vi är vaccinerade så är 
det inget fullständigt skydd, utan vi måste fortsätta vara försiktiga. Av den anledningen måste vi fortsätta 
som tidigare vid besök. Detta innebär: 

1. Skriv upp er i besökspärmen 

2. Sprita händerna och ta på munskydd 

3. Gå till lägenheten och stäng dörren. INTE ok att stanna kvar i matsal etc för att prata med personal 

och andra boende. Detta ur ett riskperspektiv. Jag vet att ni förstår men jag vill bara påminna       

4. På vägen ut – bära munskydd som ni slänger vid entrén 

Jag längtar verkligen tills vi kan bjuda in alla att delta i våra aktiviteter samt äta tillsammans med er anhörig. 

Vi är dock inte där ännu. 

 

Porttelefon – om man inte får svar på ena våningen, testa en annan 
Ibland får jag till mig att det kan vara svårt att nå våningarna när man vill komma på besök och står vid 
porttelefonen. Samma sak när man försöker ringa direkt till avdelningen. Jag kan försäkra alla om att 
personelan alltid svarar ifall de har möjlighet. De tillfällen som de inte svarar så är de upptagna i något 
omvårdnadsmoment och måste då självklart prioritera detta. Förslagsvis skickar ni då ett sms till berörd 
avdelning och talar om att ni gärna vill bli uppringd. Om det inte sker, då tar ni kontakt med gruppchef eller 
mig så vi kan följa upp varför personalen inte återkopplar. 
 
Om ni kommer hit för ett besök och ni inte får svar på porttelefonen kan ni med fördel testa någon annan 
avdelning så kan de hjälpa till. Ännu hellre så kommer ni till mig vid tillfälle och kvitterar ut en besökstagg så 

behöver ni inte stå ute och frysa       
  

Närståendeträffar – önskemål om punkter att ta upp 
Vi har redan haft en träfff och har två kvar. Första träffen var väldigt trevlig så jag ser verkligen fram emot 
de två kvarstående. Vid dessa träffarna pratar vi aldrig enskilda fall, utan då pratar vi och ger information i 
generella termer. Om det är enskilda situationer eller ärenden kan vi ta det i annat och bättre forum. 
 

Personalförändringar – vilken rotation! Varför då? 
Vid förra närståendeträffen fick jag till mig att man upplevde det som att vi hade stor personalomsättning. I 
våras var fallet faktiskt inte så men nu kan jag verkligen hålla med om det. Framförallt handlar detta om 
visstidsanställda som vi har avslutat då vi ansett att de inte kunde upprätthålla den kvaliteten i sitt 
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  undersköterskahantverk som vi önskar och som de boende förtjänar. Därför har vi inlett en rigorös 

kraftansamling för att hitta ny och ytterst kompetent och dedicerad personal som vill vara här av rätt 
anledning. Jag kommer prata lite mer om detta vid kommande närståendeträffar. 
 

Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten – tillsyner och inspektioner 
Med jämna mellanrum blir vi granskade från olika myndigheter, vilket jag alltid välkomnar. Dessa tillfällen 
ser jag som lärotillfällen utifall de hittar något som de anser att vi behöver förbättra eller tänka än mer på. 

Men det är alltid lika nervöst när de kommer       
 
Arbetsmiljöverket var här för att se till att arbetsmiljön var i gott skick utifrån en EU-kampanj som riktade 
sig mot belastningsskador och ergonomi. De tittar då på dokumentation, hjälpmedel för personalen, 
möbleringar, utbildningar, riskbedömningar etc. Jag var väldigt nervös inför mötet då jag själv aldrig haft 
Arbetsmiljöverket på besök förr. Mötet gick väldigt bra och inspektören hade ingenting att anmärka på. 
 
Räddningstjänsten ville kontrollera att vi följer lagstiftning och kontroller enligt brandskyddet, vilket vi 

såklart gör varpå även denna inspektör lämnade oss utan att ha något att anmärka på. Skönt!!       
 
Något som önskas eller saknas – skicka gärna förslag 
Vi som arbetar här har väldigt många tankar och idéer om hur vi kan utveckla och förbättra oss  själva och 
tillvaron för de som bor hos oss men det är så många fler än bara vi som kan komma med idéer. Om ni 
kommer på någon idé som ni vill lyfta så ser jag med glädje fram emot att ni skickar detta till mig. Dessa 
idéer lyfter jag därefter med vår lokala ledningsgrupp och ser om det är något vi kan implementera hos oss. 
Så vara inte rädda för att komma med era idéer. 
 
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. 
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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


 

 

 

4 

 

  Pålsjö Park 
  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

