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Hej 
Jag vill börja med att hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna till 
oss. Det känns härligt att ha er i vår gemenskap.  
 
Som ni alla är väl medvetna om så har vi nytt normalt läge i 
samhället idag pga pandemin. Bilden här till höger är en 
påminnelse och en strävan mot att kunna så stå och sjunga in 
våren igen. Det går ju tyvärr inte detta året men håll gärna en 
tumme för att vi är där till nästa år. Till dess får vi njuta av 
minnet av tidigare vårsång 
 
Månaden som har gått är egentligen en vårmånad men i min 
mening har den nästan tenderat till att vara något av en 
vintermånad, iaf på morgonen när cykeln styr mot Pålsjö Park. Då har det varit 
minusgrader vissa morgnar medan det på eftermiddagen varit upp mot 20 grader. 
Den varma väderleken har gjort att vi har kunnat vara mkt mer utomhus nu än 
tidigare, så även ni när ni kommer på besök. Och bättre hoppas vi på att det 
kommer bli under maj månad. 
 
Med vädret hoppas vi även på fortsatta lättnader i restriktioner utifrån pandemin. 
Vi på Pålsjö Park kommer som jag redan tidigare berättat öka antalet besökstider 
till 3 stycken per våning och dag, jag skickar med bilaga om just detta. Min 
förhoppning är att vi snart kan skippa detta med besöksbokning, vilket jag 
misstänker att ni alla känner lika inför. Jag vill hålla mig kvar något kring detta för 
att förtydliga. Dessa besöksrutiner vi har är av två anledningar 
 

1. Vi måste förhålla oss till FHM´s punkt om att planera antalet personer på 

enheten under samma tidpunkt. 

2. Vi måste göra allt som står i vår makt för att skydda både våra äldre men 

även personalen. 

Den första punkten vet vi alla kan ändras senare i eftermiddag, något som vi 

bara kommer bli varse och kan hoppa på. Punkt två är för att ingen kan 

känna sig fullt säker från smittan, vaccination eller ej. Det finns tyvärr bevis 

och tecken på att det går att bli smittad fler än en gång, att man kan vara 

smittbärare trots att man själv är vaccinerad samt att det nu finns ännu fler 

muterade grenar av Covid-19 än tidigare. På just de sistnämnda är det inte 

säkerställt ifall vaccinet biter. Men som sagt, hjälp mig hålla lite tummar 

och tår för att allt lättar snarast möjligt 
 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Aktiviteter 
Sedan ett par veckor tillbaka har jag skickat aktivitetsmenyn till er. Jag vill gärna 
höra ifall ni tycker detta är ett uppskattat veckoinslag? Denna gången vill jag lyfta 
två aktiviteter specifikt vi haft i april. 
 

 Ung Omsorg 
o Dessa ungdomar som kommer hit på helgerna gör det och har en 

anställning hos Ung Omsorg. De har själva valt att jobba hos Ung 

Omsorg, för att de har intresset för vården och det är ett 

kanonbra första jobb för att se hur äldreomsorgen kan fungera 

och på ett tydligt sätt se ifall detta är ett framtidsjobb för dem. 

Om ni vill läsa mer så kan ni göra det under följande två länkar, 

Ung omsorg på Vardaga eller egna hemsidan Ung omsorg 

 Sightseeing 

o Vi har innevarande vecka varit ute med vår verksamhetsbuss på 

sightseeing med så många turer som timmarna har räckt till. Det 

har varit förenat med väldigt mkt skratt och härliga upplevelser 

längs vägen har jag fått till mig. Alla som vill har fått följa med och 

vi kommer fortsätta med upplägget med bussen även i maj.  

Under majmånad kommer undertecknad och aktivitetsansvarig börja planera 

in så kallade boenderåd där vi sitter ner tillsammans med de boende på 

våningarna för att se hur de trivs, vad de önskar för aktiviteter m.m. Här kan 

vi bland annat komma överens om vilka utflyktsmål som önskas med 

bussen. 

 

Utan att kunna lova något så hoppas jag att jag inom snar framtid kan få 

bjuda in er alla till dessa aktiviteterna 
 
Vår aktivitetsansvarige, Caroline, är även den som har ansvaret för vårt Instagram 
konto. Här lägger Caroline upp bilder som tas ur vardagen, under aktiviteter m.m. 
som ni gärna får gå in och följa. Jag bifogar en manual till er som ännu inte har 
Instagram men är nyfikna på att komma igång. 
 
 
Mat 
Som med aktivitetsmenyn så har jag börjat skicka ut måltidsmenyn för kommande 
vecka. Samma fråga får ni angående denna, tycker ni att det är ett uppskattat 
veckoinslag? 

http://www.vardaga.se/sv/
https://vardaga.se/var-aldreomsorg/ung-omsorg-pa-vara-boenden/tillsammans-med-ung-omsorg-gor-vi-helgerna-lite-roligare/
https://ungomsorg.se/
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Webinarie 
Ni som tidigare fått mina månadshälsningar vet om att vi bjuder in till webinarier 
med olika teman. Denna gång handlar det om hur det kan vara att bo på ett 
äldreboende idag. Nedan ni lite information om detta.  
 

Hur är det att bo på ett äldreboende idag? 

Under våren har våra verksamheter allt mer återgått till det normala. Det 

kanske mest glädjande är att vaccineringar har genomförts på alla 

Vardagas äldreboenden. Så nu kan våra omsorgstagare och närstående 

träffas och någorlunda normalt igen.  

Hur är det att bo på ett äldreboende idag? Vad är det som gäller? Anna-

Karin Ehdwall, Vardaga, och Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef 

för äldreboendet Villa Roos Park i Staffanstorp, samtalar om ämnet i ett 

digitalt seminarium den 11 maj kl 15-16.  

De kommer under seminariet att ta upp vanliga frågor de får från anhöriga 

och andra. Exempelvis: 

• Får man besöka äldreboenden idag? 

• Blir man vaccinerad när man flyttar in? 

• Är era medarbetare vaccinerade? 

• Hur är det med aktiviteter? 

Du har också möjligheter att ställa dina frågor under seminariet. 

Välkommen med din anmälan. När du anmält dig får du information om hur 

du ansluter till webbinariet. 

Länk till registrering: https://zoom.us/webinar/register/WN_ZOGw6-

Q8T1G4GlUKrSCWbw 

Om du inte har möjlighet att delta kan du ta del av seminariet på vardaga.se 

i efterhand. 

Välkommen med din anmälan! 
 
 
 
 
 

http://www.vardaga.se/sv/
https://zoom.us/webinar/register/WN_ZOGw6-Q8T1G4GlUKrSCWbw
https://zoom.us/webinar/register/WN_ZOGw6-Q8T1G4GlUKrSCWbw
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Värdeföremål 
När man flyttar in hos oss så kommer inflytten med en hög med 
informationspapper ifrån oss. Ett av dessa papper handlar om hanteringen av 
värdeföremål. Och den vill jag passa på att lyfta i denna månadshälsning.  
 
När man flyttar in så önskar man såklart ta med sig de föremål man känner sig 
bekväm med och känner sig fin i. En del vill ha med sina ovärderliga släktklenoder 
och kanske även bära smycken som dels kan ha ett ekonomiskt stort värde men 
även ett emotionellt sådant. Det jag vill påminna om och trycka lite extra på är vi 
på Pålsjö Park, och Vardaga i stort, inte kan ta ansvar för dessa fina saker man vill 
ta med sig. Det är viktigt att man skaffar sin egen hemförsäkring för lösöre och 
annat man har i lägenheten. 
 
Anledning till denna påminnelse är att jag inte vill att någon ska råka bli av med 
dessa fina saker. Jag har fått till mig historier från kollegor som berättat att 
boende har råkat tappa sina örhängen under promenad i huset, att någon med 
kognitiv svikt råkat komma in i lägenheten och tyckt att det där halsbandet varit 
fint, någon har tappat sin ring i toaletten och spolat ner den. Mycket kan hända 
och jag vill inte att man råkar bli av med sina fina ägodelar. 
 
Sen händer det solskenshistorier också där förlorade föremål återfinns långt 
senare såsom med ett par glasögon som efter ett år på vift hittades via en bild på 
vårt Instagram av en anhörig. Dessa glasögon som mystiskt försvunnit för 
längesedan återfanns på en annan boende som då fångats på bild Anhörig 
hörde av sig till mig och glasögonen kom tillbaka till sin rättmätige ägare. Som jag 
senare förstod så ville personen som glasögonen tillhörde dock inte ha dem 
tillbaka 
 
 
Teknik 

Jag har skrivit om WiFi tidigare men jag har nu fått till mig att sista kabeln 

är dragen och att WiFi i huset nu ska vara inkopplat. Inte en dag försenad, 

eller hur?!  

 

 

Anhörigträff 

Detta är något jag har flaggat för tidigare men som så många gånger tidigare 

så har pandemin satt stopp för de planerna. Nu vill jag dock inte vänta 

längre, utan har satt ett preliminärt datum och tid till detta, 25/5 kl. 17-

18.30. Mötet kommer ske digitalt, vilket är det nya normala sättet att ha 

http://www.vardaga.se/sv/
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möten på nu för tiden. Jag kommer komma med mer information längre 

fram. Om ni har önskemål på saker som ni vill att jag tar med i agendan så 

tar jag tacksamt emot detta. 

 

 

Borttappat 

Detta glasögonfodral har vi hittat i 

entrén. Om någon av er känner er vid 

att det kan till höra er så maila mig så 

hittar vi tillfälle då ni kan få det 

tillbaka 
 
 

 

Sjuksköterska 

Som ni alla vet har vi två stycken stjärnor på sköterskesidan, Carina och 

Gustav. Gustav är bemanningssköterska som har hjälpt oss otroligt mkt 

sedan i höstas och en person som jag tacksamt fått möjligheten att förlänga 

ett par gånger. Gustav kommer stanna hos oss tom vecka 23. 

 

Carina påbörjade ett föräldravikariat på ett år mitt under brinnande 

smittspårning under julen och har fått kasta sig in i allt och har gjort det med 

den äran och med bravur. Det har inte varit lätt för någon personal men 

denna gången vill jag lyfta sköterskekåren lite extra. 

 

På måndag 3/5 kommer vi få hit ytterligare en sköterskestjärna, Lina 

Christensen. Lina är en erfaren sköterska som närmast kommer från 

Tuvehagen i Ödåkra. Lina har specialistkompetens inom läkemedel och 

demens och kommer ha huvudansvaret för våning 1 och halva suterrängplan 

och Carina ansvarar för våning 2 och andra halva av suterrängplan. Gustav 

kommer hjälpa till i hela huset där det behövs.  

 

Ytterligare en stjärna som jag vill lyfta fram här och nu är vår HSL-

undersköterska Bea, som många träffat då hon har halva foten inne på 

våning 2 som undersköterska. Bea hjälper sjuksköterskorna med väldigt mkt 

olika saker. 

 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Nästan det viktigast av allt 

1921 bildades en bandyklubb 

på isarna utanför Ängelholm, 

närmare bestämt i Rögle. 100 

år senare (!!!) är klubben i sin 

första SM-final och detta 

kunde jag inte motstå att lägga 

in i månadens hälsning till er 

alla 

 

Denna något gamla och slitna 

tröja hänger stolt på mitt 

kontor som den enda ”tavla” 

än så länge. Snart kommer väggen även prydas av tröjor från Eskilsminne 

och HIF 

 

 

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. 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/
mailto: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 
 
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.  
 
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. Om ni ändå vågar försöka den vägen  
men inte får svar från mig, vänligen prata antingen in ett meddelande eller skicka 
ett sms eller mail så återkopplar jag så for jag får möjlighet. 
 
Nattpersonal mellan kl. 21-7  0735-451053, 0735-042050 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Gruppchef suterräng/natt Nicole 0735-283275 
 
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 Carina  0733-775061 
Sjuksköterska Lina  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 
 
 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:daniel.ryden@vardaga.se

