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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.  
 
Informationen från mig är glädjande och sedan tråkiga för att 
sen övergå till glädjande ännu en gång Jag kan med egen 
sprittande glädje informera om att samtliga prover tagna både 
på boende och personal för andra gången är negativa!!! Detta 
innebär att vi ännu en gång kan återgå till mitt nya uttryck, 
seminormala rutiner. Detta innebär bland annat att ni som har 
anhöriga som bor på våning 2, åter igen får komma på besök 
utifrån samma besöksrutiner som tidigare. Dessa rutiner lägger 
jag sist i detta brev. 
 
Jag vill hålla mig kvar en stund angående dessa besöksrutiner. 
Jag har av personalen fått till mig att de allra flesta som kommer 
på besök är superduktiga både på att bära munskydd och att 
hålla sig till de bokade besöken, dock inte alla. Av den anledningen vill jag åter 
igen understryka vikten av att vi håller oss till de riktlinjer som vi satt upp för 
besöken. Om covid inte existerat skulle vi inte ens behövt ha dessa rader skrivna 
men då vi än en gång märkt hur lömsk smittan är som letar sin in i huset även hos 
vaccinerade personer måste jag skriva ett par rader om det.  
 
De punkter jag vill trycka på lite extra är: 

1. Boka besöken via mig och försök hålla er till de tiderna. 
a. Detta upplägg är utifrån FHM´s riktlinjer, att jag måste planera för 

att inte ha för mycket folk i huset samtidigt. 
2. Om ni vill att besöket sker i lägenheten, gå direkt dit in och stäng sedan 

dörren om er. Stanna inte på vägen för att prata med de andra boende, 
även om det skulle vara trevligt förstås. 

3. Bär munskydd från det att ni går in genom entrén och sedan hela vägen 
till och från lägenheten. 

 
Detta är inte skrivet som kritik, utan som en uppmaning till att vi alla tänker på 
dessa tre punkter när vi besöker, hoppas ni förstår 
 
Två små saker till gällande bokningen. Önskade besök inför helg och måndag ber 
jag från nu få till mig senast fredag kl. 11 så jag hinner administrera detta innan 
jag går hem.  
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Och slutligen om ni vill komma för att ta er anhöriga på en promenad. Ring till 
våningen och tala om för er vilken tid och dag ni avser komma 
 
 
Aktiviteter 
Som jag skickat ut tidigare så kan vi nu äntligen utöka gemensamma aktiviteter 
när vi har vaccinerats allihop. Detta är något som kommer ske smygande och vi 
bygger på undan för undan. Oavsett om vi har gemensamma aktiviteter eller inte 
så har vi andra aktiviteter på våningen. Självklart använder personalen 
skyddsutrustningen som regionen och Folkhälsomyndigheten bestämt.  
 
Vår förhoppning är att vi ska kunna bjuda in er anhöriga på aktiviteterna framöver 
och även på våra måltider men vi tar en sak i taget. 
 
Påsken stundar runt hörnet och mat för denna högtid är beställd. Det blir julmat i 
vanlig ordning. Skämt åsido   
 
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 ni säkert alla vet redan så tillagar vi maten i våra egna kök. Detta gör vi av 
flera olika anledningar. Dels vill vi att man ska kunna höra skramlet ifrån köket, 
man ska kunna känna dofterna av nybakat bröd eller den goda soppan och om 
man vill hjälpa till så ska man även kunna det. Dvs vi vill med maten aktivera 
sinnena. I bilagan ser ni vilken meny som är inplanerad till nästkommande veckor 
 
 
Webinarie 
Ni som tidigare fått mina månadshälsningar vet om att vi bjuder in till webinarier 
med olika teman. Denna gång handlar det om den sk. Levnadsberättelsen. Jag har 
bifogat lite mer information om detta där ni även finner länk för att anmäla sig till 
webinariet. 
 
 
Media 
Även denna gång vill jag bara kommentera senaste reportaget i HD. Det är lite 
synd kan jag tycka att man kan ta delsvar på frågor och sedan publicera lite ur sitt 
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sammanhang. Vad jag tillade i mina svar till reportrarna var en sak som inte kom 
med i reportaget men som jag tycker är viktigt och något jag vill dela med mig av 
till er i alla fall 
 
Något vi måste ha med oss i rådande pandemi är att denna smitta inte är något vi 
kommer bli av med i närtid, utan troligtvis kommer behöva lära oss leva med 
under lång tid framöver. Vaccinet ger oss ett visst skydd men det är ingen garanti 
för att inte insjukna i Covid-19, utan istället räknar FHM med att de som är 
vaccinerade och blir smittade förhoppningsvis inte ska bli lika kraftigt sjuka. Vi 
måste alla fortsätta tänka på vad vi var och en kan göra för att minimera riskerna, 
både när man kommer som besökare till ett äldreboende och där uppmanas följa 
uppsatta förhållningsregler men såklart i umgänge med andra människor ute i 
samhället.  
 
Med allt det sagt så är det också viktigt att veta att många av våra boende har 
komplicerade hälsotillstånd och eventuell sjukvård behöver inte bero på covid-19 
även om man är smittad. 
 
 
Teknik 

Vi har haft en del bekymmer med våra telefoner, att de laddar ur sig väldigt 

snabbt. Detta är något som vi inom kort kommer se över och hoppas på 

överseende med detta, ifall ni upplever att personalen inte svarar när ni 

ringer. 

 

Porttelefonen kommer igång inom kort. De fortsätter med installation med 

detta och beräknas vara klart inom kort. Jag informerar mer när det är 

färdigt.  

 

Wifi är också något som flera av er frågar om. Installation av wifi var näst 

intill färdigt innan jul men var tvunget att avbrytas när vi fick stor 

smittspridning i huset. Nu när huset är fritt från smitta igen så koller jag 

kalla på installationsfirman igen och be dem färdigställa. Mer information 

kommer inom kort även här. 
 
 

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 
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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  
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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. 
 
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. 
 
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 Gustav  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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