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Hej 

Välkomna in till oss igen! Den 1 oktober 

hävdes som bekant det nationella 

besöksförbudet på landets äldreboenden 

och det känns fantastiskt att hälsa alla 

närstående välkomna till oss. 

Men smittspridning av coronaviruset 

sker fortfarande i samhället och 

tillsammans måste vi hjälpas åt och se 

till att besöken blir säkra och att viruset inte kommer in i verksamheten. Det 

har nog inte gått någon förbi att antal ökade fall ökat drastiskt runt om i 

Sverige och här pekas Skåne ut som en av de regioner där smittspridningen 

ökar mest.  

 

Nedan tabell visar på just detta och det är av den anledningen som jag 

kommer trycka på ytterligare gällande våra starka rekommendationer och 

vädjan om att tillmötesgå punkterna vid besök. 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 få smittan. 
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Påminnelsepunkter som behöver följas vid besök: 

 Om du är sjuk eller har symtom så uppmanar vi dig att avstå från besök 

 Alla besökare måste skriva upp sitt besök på en ankomstlapp. Detta är ur ett 

eventuellt smittspårnings perspektiv.  

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

Detta för att den sociala distanseringen ska kunna hållas. 

 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. 

 Tänk även på att hålla så säkert avstånd det går till varandra under besöket. 

Vi måste tänka på att den grupp ni önskar besöka tillhör en riskgrupp. 

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

raka vägen till lägenheten utan att uppehålla sig på avdelningen. 

 

Aktiviteter 

Som ni alla redan vet har vi en fantastiskt engagerad aktivitetsansvarig, 

Caroline. Hon har nedan lyft fram tre höjdpunkter som kommer ske under 

oktober månad. Dock ska tilläggas att det självklart inte enbart är dessa 

aktiviteter som erbjuds i huset Vi har sedan tre veckor tillbaka 

återupptagit vår uppskattade Hotellfrukost, med betoning på uppskattad. Om 

ni har någon fråga kring aktiviteter så vänder ni er med fördel till Caroline. 

 

 Torsdagen den 15 oktober – Hästbesök av Misan/Dolly  

 Måndag den 19 oktober – Musikunderhållning med Anders och hans rosa 

gitarr  

 Torsdag den 22 oktober – ”minns du” med Madeleine  

 

Närståendeträff 

Detta var något som jag utlovade i början på september att vi skulle planera 

in. Det var ett löfte som jag aningen motvilligt tvingade mig själv till att 

bryta på grund av det hävda besöksstoppet. Dessa träffar kommer ske men 

vi måste hitta rätt forum och dagar så vi kan genomföra på säkert sätt och 
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lugnt och stilla. Jag tar gärna emot punkter som ni skulle vilja lyfta vid en 

framtida närståendeträff. Skicka era punkter till mig på mailen. 

 

Webinarier och utbildning för närstående 

Vardaga anordnar ett antal så kallade webinarier under hösten. Ett webinarie 

är att likna vid ett digitalt seminarie. Det är olika teman varje gång och du 

kan även se genomförda webinarier i efterhand. Klicka här för information 

om webbinarier 

 

Bifogat finner ni lite mer information webinarier som är i närtid. 

 

Brukarundersökningen våren 2020 

Ytterligare en bifogad fil får ni denna gången. Den innehåller resultaten från 

senaste brukarundersökningen. Vissa punkter får vi jobba lite extra med och 

kommer göra omedelbart. Andra får man ha förståelse för då svaren gavs 

mitt under brinnande pandemi. Det är dock glädjande att det är så pass 

många som 77% som är på det stora hela nöjda med sin vistelse hos oss. 

Men bra kan alltid bli bättre, eller hur?!  

 

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 

kundombudet vardagar kl. 9-16 på telefon 08-41090510 eller maila till 

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 

 

Gruppchefer arbetar inte alla dagar i veckan och når ni inte den ena ber jag 

er prova nästa på listan. 

 

Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut når ni på samma sätt 

måndag till fredag. 

 

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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