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2021-10-08 

Hösten har tagit ett stadigt grepp om oss nu med allt vad det 

innebär. Vissa dagar är det så kallt att man bara vill dra täcket över 

sig men andra dagar, som igår, är det fantastiskt fint. Det är vad ett 

par av våra boende igår fick uppleva då de åkte med vår buss till 

Skäralid och utkiksplatsen där.  

 

 

Månaden som har gått 

Som sagt, tiden fullkomligt rusar iväg. Så snabbt att det ibland är 

svårt att hinna med att reflektera över allt som händer och har hänt. 

Sedan sist har en hel del hänt här i huset och här kommer ett axplock: 

• En ny boende har flyttat in hos oss. Varmt välkommen hit       

• Jag och Caroline har haft nya boendemöten där allt mellan himmel och 

jord har dryftats 

• Samtliga fönster har äntligen blivit putsade så nu kan vi se ut igen. 

• Vi kan även åka hiss med full säkerhet då vi har fått ny hisslina. Bytet 

skedde i onsdags. 

• Vi har även haft besök av Miljöförvaltningen som gjort en tillsyn hos oss, 

vilket vi klarade med bravur. Rent och fint ska det vara med god hygien i 

grunden. 

• Både boende och anhöriga har fått svara på ett par frågor utifrån 

Vardagas egna enkäter. Svaren har inte kommit ännu men jag väntar dem 

i mitten på oktober. 

Det var iaf delar av vad som hänt på Pålsjö Park den senaste tiden      

 

 

Enkäter 

Nu har vi två enkäter avklarade av de tre som jag tidigare informerat om. 

Den som kvarstår är Socialstyrelsens enkät som kommer lite senare i år. 

Informationen om den enkäten låter jag stå kvar nedan från förra månadens 

brev. 

 

Brukarenkäten är den enkät som årligen skickas ut av Socialstyrelsen och i 

vilken de boende ska ge sin syn på hur de har på det äldreboende som de bor 

på. Enkäten skickas ut till samtliga personer som bor på äldreboende 

någonstans i Sverige. Denna enkät har varit uppskjuten, som så mkt annat, 
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på grund av Covid-19. Vanligtvis kommer den ut på vårkanten men denna 

gången blir det en höst/vinter enkät. Svaren på denna enkäten brukar dröja 

upp till ett halvår. 

 

 

Köken 

ÄNTLIGEN! Nu är köken klara och det nya porslinet är inköpt och utdelat 

till våningarna. De boende tycker att det är fint att få lite färg på borden, 

vilket jag självklart håller med om. 

 

 

Mat 

Jag får emellanåt fråga från anhöriga om varför maten inte alltid stämmer 

överens med vad som står på menyn så jag tänkte jag kunde nämna det lite 

kort. Vi har en leverantör som vi beställer maten hos. Den beställningen vi 

lägger äv väl avvägd till de menyerna vi har. Dock är det så att ibland missar 

leverantören att skicka viss huvudingrediens och då måste vi ändra med kort 

varsel. Det kan även vara så att produkten vi beställt är restad och då får vi 

inte maten vi behöver av den anledningen. Eller så är det den mänskliga 

faktorn hos personalen, att man helt sonika glömt ta fram ur frysen den mat 

som skulle serveras. Men mat får de iaf ☺ 

 

 

Covid-19 

Jag är lika glad var månad som går, utan att vi har några nya konstaterade 

fall av Covid-19 i huset. Det är resultatet av många olika faktorer såsom hög 

vaccinationsstatus hos både boende och personal, att vi alla inblandade 

sköter vår hygien och håller oss till de regler och riktlinjer som krävs. På 

temat restriktioner så är ni nog alla bekanta med regeringens och FHM´s sk 

steg 4 som trädde i kraft den 29/9. Jag ljuger om jag säger att jag inte är lite 

orolig över detta att det från nu är fritt fram med fullsatta arenor vid 

sportevenemang etc. Samtidigt förstår jag att vi på ett eller annat sätt måste 

försöka komma tillbaka till det normala igen. 

 

Med anledning av dessa lättnader vill jag än en gång påminna om de 

besöksrutiner vi har här på Pålsjö Park. Jag bifogar dessa i mailet oxå. Från 

personalens sida gör vi allt som krävs av oss. Jag har fått frågan från ett par 

anhöriga om varför vi i personalen inte alltid måste ha på oss munskydd när 

vi kräver det av er. För vårdpersonal gäller att vi behöver ha munskydd på 
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oss under vissa arbetsmoment då vi är inom ett visst avstånd till de äldre. 

Det är därför som ni ibland kan se att personalen inte bär munskydd. 

 

 

Vaccinationer 

Många av er har säkert läst och hört om den tredje dosen vaccin mot Covid-

19 som ska börja ges till vissa grupper. Den grupp som är högst prioriterad 

är de som bor på ett äldreboende. Region Skåne kom med information i 

veckan om att vi ska påbörja inventeringen av vilka som är aktuella att få sin 

tredje dos. Det som krävs är att det ska ha gått minst 6 månader sedan man 

fått sin andra dos och det inbegriper de flesta i huset. Ett par har fått sin dos 

senare och då får man vänta tills det har gått 6 månader. 

 

Vi passar även på att inventera vilka som ska/vill ha årets vaccin för 

säsongsinfluensa. Dessa vaccin kommer inte ges vid samma tillfälle utan 

med viss tid mellan.  

 

Om någon har frågor kring vaccinationerna så är ni välkomna att höra av er 

till sjuksköterska på våningen så är de bäst lämpade att ge er svar. 

 

 

Ny gruppchef 

Nu har vår nya gruppchef Kalle börjat. Han hade sin första arbetsdag för 

exakt en vecka sedan. Självklart är Kalle inte fullt insatt i allt som händer i 

huset ännu men vi hjälps åt ifall det är något Kalle inte kan svara på när ni 

är i kontakt med honom. Kalle kommer för övrigt presentera sig själv för er 

inom kort       

 

 
Webbinarier 
Har du missat något av våra webbinarier under våren så finns möjlighet att se 
allihop igen genom att klicka på länken nedan. Här finns även möjlighet att 
anmäla sig till kommande webbinarier som kommer ges under hösten. Jag kan 
tipsa om det digitala seminarium som gå av stapeln den 26/10 som handlar om 
demenssjukdomens olika faser. 
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   

http://www.vardaga.se/sv/
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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 
antingen 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 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Gruppchef suterräng Kalle  0733-250937 
 
Våning 1 mellan kl. 7-21  (1A) 0735-318421, (1B) 0763-197715 
Gruppchef vån 1 Emelie  0733-250937 
 
Våning 2 mellan kl. 7-21  (2A) 0763-216728, (2B) 0763-217827 
Gruppchef vån 2 Jessica  0733-250941 
 
Sjuksköterska Patrik  0733-775061  
Sjuksköterska Lina  0733-775060  
Fysioterapeut Marie  0733-250935  
Arbetsterapeut Magdalena  0733-250933  
 
Med vänliga hälsningar och önskan om en fin höst  
Daniel Rydén☺ 
daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 
Verksamhetschef på Pålsjö Park 
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