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Information till boende och närstående – augusti/september 2020 

 

 
 

Hej,  

Här kommer lite information om vad som händer hos oss på Pålsjö Park nu 

under sensommaren. Jag vill börja med att önska nyinflyttade och era 

närstående varmt välkomna till oss! 

 

Detta är min första månadshälsning men det kommer komma fler liknande 

från mig framöver. Om det är att någon önskar mer information om något 

särskilt så är ni alltid välkomna att höra av er till mig. Jag tillträdde officiellt 

den 1/9, dvs i tisdags denna veckan och har idag min fjärde dag på jobbet. 

Om ni önskar nå mig kan ni göra det på samma som tidigare verksamhetschef 

har haft. Min mailadress har ni i slutet av detta brev. 

 

Coronauppdatering 
Som ni vet har vi hittills varit förskonade från corona här på Pålsjö Park. En 

andra våg i samhället är dessvärre inte uteslutet nu i höst, men jag och mina 

medarbetare känner stor trygghet i de corona-relaterade rutiner som vi inom 

Vardaga implementerade under våren. Dessa ger oss i personalen klara 

besked och instruktioner kring hur vi ska agera för att minimera 

smittspridning och hantera olika situationer. Vi är helt enkelt förberedda, vet 

vad vi ska göra och har god tillgång till skyddsutrustning. Har du frågor, 

tveka inte att höra av dig till sjuksköterska, gruppchef eller mig som är 

verksamhetschef. 
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Om närståendebesök 

Det nationella besöksförbudet på landets alla äldreboenden kvarstår till 

åtminstone den 30 september. Vad som gäller därefter får vi återkomma till 

när myndigheterna har kommit med nya besked. Till den säkra mötesplatsen 

hos oss är ni dock alltid välkomna! Denna har fungerat mycket bra under 

sommaren och bjudit på många kära återseenden! Här träffas ni – boende och 

närstående – på ett säkert sätt med social distansering på minst 2 meter, på en 

tid som ni bokat i förväg. Som ni vet måste vi vara ytterst noga med att fysisk 

kontakt inte sker vid dessa besök. Det är såklart väldigt jobbigt för både er 

men även för våra fina boende. Det är en riktig luring detta corona virus, 

därav viktigt att följa uppsatta säkerhetsföreskrifter. Vi hoppas på er 

förståelse. Ni är såklart varmt välkomna att fortsätta träffas under dessa 

pandemiska former som vi satt upp.  

 

Vid bokning av besök ber jag er i första hand vända er till den gruppchef som 

till hör er närstående. Om den personen inte svarar beror det troligtvis på att 

hon är ledig och då går det bra att ringa till någon av de andra två 

gruppcheferna. 

 

Socialstyrelsen generella rekommendation är alltså fortfarande att möten ska 

ske utomhus. Undantag kan dock ske i enstaka fall. Prata med någon 

gruppchef eller mig om du har funderingar.  

 

Aktiviteter och vardagsliv 

Sommarens aktiviteter är fortfarande i full gång. Parallellt erbjuder vi 

inomhusaktiviteter såsom bakning, musik, högläsning, bingo och andra spel. 

Caroline, vår aktivitetsansvarige sammanställer schema som vi kommer 

skicka ut var vecka. Av ren försiktighetsåtgärd samlas vi inte i större grupper 

och boende från en avdelning träffar inte boende från andra avdelningar annat 

än vid musikunderhållning utomhus där då fysisk distansering säkerställs. 

 

Närståendeträff 

Närståendeträffarna har under en period varit pausade, som så mycket annat 

under rådande världsomspännande pandemi. Vi ser dock värdet i att kalla till 

närståendeträffar igen då det säkerligen finns många frågor ni önskar 

ventilera. Jag kommer kalla till detta våningsvis med start under september. 

Mer information kommer inom kort. Om ni har önskemål på särskild 

information vid det tillfället tar jag tacksamt emot förslag. 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Frågor och synpunkter 

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 inflytt.  

 

Dessutom finns Vardagas kundombud, en neutral röst in till verksamheten 

som står i direkt kontakt med Vardagas ledning. Henne kan du även kontakta 

helt anonymt med synpunkter eller klagomål. Du kan ringa kundombudet 

vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller maila till 

kundombud@vardaga.se. 

 

 

Telefonnummer till oss på Pålsjö Park 

På dessa telefonnummer når ni personalen: 

 

Våning 1 mellan kl. 7-21  0763-197715 

Våning 2 mellan kl. 7-21   0763-217827 

Sutturäng kl. 7-21  0763-217109 

Nattpersonalen mellan kl. 21-7  0735-451053 

Gruppchef Annika Nilsson  0733-250937 

Gruppchef Emelie Henriksson 0735-283275 

Gruppchef Jessica  Eriksson 0733-250941 

Sjuksköterska Madeleine Hinn 0733-775061 

Fysioterapeut Marie Visnak 0733-250935 

Arbetsterapeut Magdalena Bergqvist 0733-250933 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Daniel Rydén 

daniel.ryden@vardaga.se 

0733-775066 

Verksamhetschef på Pålsjö Park  
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