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Hej 

Ja, jag vet. Bilden här bredvid representerar i 

vanliga fall inte november men jag kunde inte 

låta bli att inleda med denna och kort skriva 

vad det är för något. Det är en häst Vi fick 

besök för ett par veckor sedan av denna 

lurviga lilla krabat. En ytterst liten häst som 

av en del med försämrad syn upplevdes som 

en get. Det blev ett mycket bra och trevligt 

besök och denna bild vill jag skicka med som 

en ljusglimt i den annars allt mörkare tillvaron i denna årstiden. Hästen 

tillhör vår aktivitetsansvarige Caroline. Måste skicka med er en fråga, hur 

många har sett en häst åka hiss? 

 

Jag vill tacka alla er närstående för ett bra samarbete i samband med era 

besök. Det har gått några veckor sedan besöksförbudet upphävdes. Det har 

fungerat bra och vi har hjälpts åt för att göra besöken både trevliga och 

säkra. Ett stort tack för allt stöd och hjälp vi fått av er närstående och att ni 

följer restriktionerna vi fått av myndigheterna. 

 

Covid-19 

Nu över till ämnet alla pratar om och så har gjort sedan i mars månad, 

Covid-19. Jag kommer löpande skicka er alla lite siffror som visar på hur 

det ser ut i Skåne men även Helsingborg gällande smittökningen i samhället. 

Jag har även bifogat ett särskilt brev gällande uppdatering av Covid-läget i 

huset. 

 

Vad som fortfarande och troligtvis kommer fortsätta vara så under en längre 

tid, är att vi alla måste ta ANSVAR! Jag kan låta hård i tonen men det är 

inte meningen. Jag har samma retorik till mina anställda om att ta sitt ansvar 

och göra precis allt som står i deras/vår makt för att minimera risken för att 

dels bli smittad själv men även att inte föra smittan vidare. Detta Covid-19 

är en lurig en som inte är tydlig i sitt yttrande och därför kan det ibland vara 

svårt för den enskilde att veta om man faktiskt har symtom eller ej. Men alla 

kan se till att man följer restriktionerna som är uppsatta och på så sätt 

minimera riskerna för att utsätta sig själv för smittan.  

 

Restriktionerna är såklart inte det roligaste att följa till punkt och pricka men 

det enda medlet vi har för att mota smittan. För egen del kan jag säga att det 
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inte är jätteroligt att inte kunna få träffa mina föräldrar som bor 600 meter 

ifrån oss. Det är inte heller särskilt roligt att hindra vår 9 åriga son att han 

inte får följa med kompisar hem efter skolan eller delta vid handbollen och 

fotbollen men detta är vi måste göra. 

 

Jag vill inte på något vis hindra eller stoppa besök men vad vi måste ha i 

bakhuvudet varje gång vi tar klivet in på ett äldreboende är att det är just 

den sköraste gruppen som bor här och den grupp som pekats ut av 

Folkhälsomyndigheten som den största riskgrupp att råka riktigt illa ut av 

Covid-19. 

 

Nedan en tabell som visar smittläget i bland annat Helsingborg. 
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Nedan graf visar antal fall i Skåne baserat på äldersgrupper. 

 
 

Påminnelsepunkter som behöver följas vid besök: 

 Vänligen boka era besök i förväg 

 Om du är sjuk eller har symtom så är besök inte OK  

 Alla besökare måste skriva namn och datum på en besökslapp.  

 Varje besök är begränsat så att maximalt 4 besökare åt gången kan komma.  

 Alla som kommer på besök kommer behöva ha munskydd på sig under hela 

sitt besök. Jag uppmanar och ber er att ta med er eget munskydd. Vill man 

ha med sig fika måste detta tas med av var och en. Våra medarbetare 

kommer bära munskydd så vi ber er om detta också.  

 De uppsatta hygienrutinerna som ni kommer bli instruerade i måste följas. 

Både för er, för er närstående och min personals säkerhets skull. Det 

kommer finnas lappar med instruktioner uppsatta på varje besöksplats samt 

på flertalet ställen i huset. 

 Om vädret är fint så ber vi fundera över att ta en promenad i den friska 

luften istället för ett besök inomhus. 

 Håll säkert avstånd till varandra under besöket.  

 Överväg att under besöket vistas på anvisade besöksplatser 

 Om ni absolut känner att besöket måste ske i lägenheten så måste man gå 

raka vägen till lägenheten utan att uppehålla sig på avdelningen. 
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Webinarier och utbildning för närstående 

En gång i månaden arrangerar Vardaga digitala seminarier, så kallade 

webbinarier. Det är olika teman varje gång och du kan också se genomförda 

webbinarier i efterhand. Tryck in tangent Ctrl på tangentbordet och klicka 

därefter på länken nedan. 

 

Klicka här för information om webbinarier 

 

 

Nedan finner ni lite mer information om de webinarier som är i närtid. 

 

 
 

Aktiviteter 

På temat något trevligare så hade vi gåsamiddag igår och det var en riktig 

höjdare tyckte alla jag pratade med på alla våningar. Synd vi inte kan äta gås 

var dag var några som tyckte 

 

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 

inflyttning. 

 

Dessutom finns Vardagas Kundombud, en neutral röst in till verksamheten 

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

kontakta helt anonymt med synpunkter eller klagomål. Du kan ringa 
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kundombudet vardagar kl. 9-16 på telefon 08-41090510 eller maila till 

kundombud@vardaga.se  

 

 

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 

 

Gruppchefer arbetar administrativ på måndagar. Övriga dagar arbetar de i 

omvårdnaden tillsammans med övrig personal. Samma sak här. Får ni inte 

svar när ni ringer, skicka sms.  

 

Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut når ni på samma sätt 

måndag till fredag. 

 

Avslutningsvis jag själv. Jag ber om ursäkt att responstiden är längre än vad 

som egentligen är ok. Det är inte meningen att det ska vara så men under 

rådande omständigheter så ber jag om förståelse för detta och jag 

återkopplar snarast till samtliga som söker min kontakt. 

 

Våning 1 mellan kl. 7-21  0763-197715 

Våning 2 mellan kl. 7-21  0763-217827 

Suterräng mellan kl. 7-21  0763-217109 

Nattpersonal mellan kl. 21-7 0735-451053 

Gruppchef vån 1 Annika  0733-250937 

Gruppchef vån 2 Jessica  0733-250941 
Gruppchef suterräng Emelie  0735-283275 

Sjuksköterska Madeleine  0733-775061 

Sjuksköterska Alexandra  0733-775060 

Fysioterapeut Marie  0733-250935 

Arbetsterapeut Magdalena  0733-250933 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Rydén 

daniel.ryden@vardaga.se 

0733-775066 

Verksamhetschef på Pålsjö Park 
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