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Hej 

Ja, jag vet, vi befinner oss i Skåne 

men då både min kära fru och vår 

ena gruppchef kommer ifrån 

Småland kände jag att jag ville 

uppmärksamma Fössta tossdan i 

mass. Det är även en tid på året då 

vi under ett par veckor ser att 

dagarna blivit längre och ljusare 

och därför ett gott vårtecken. 

Tidigare mail från mig har 

innehållit ömsom goda ömsom tråkiga nyheter men idag blir det mestadels 

positiva saker jag har på agendan. Håll i hatten för nu blir det romanlängd 

på denna månadshälsning 

 

 

Besök 

Det som nog ligger på de flestas läppar är när och om man som anhörig kan 

få komma hit och hälsa på nu när de boende har vaccinerats. Svaret är JA 

Nyheten som FHM släppte i förra veckan har nog inte gått någon obemärkt 

förbi. Det är ytterst glädjande att kunna få komma med denna information 

till er. Dock är det fortfarande en ruskig pandemi som råder i samhället och 

därför ber jag er alla att respektera de lokala besöksrutiner som vi sätter upp. 

 

Dessa lokala rutiner är till för att skydda alla, både boende och personal men 

även er som besökare och då vaccinationen tyvärr inte ger ett 100% skydd 

krävs fortsatt försiktighet och stor respekt gentemot smittan.  

 

Vi kommer ha två upplägg vid besöken. Ett vid besök till boende som är 

fullvaccinerade och där det har gått minst två veckor sedan sista dosen samt 

ett upplägg för de som ej är vaccinerade enligt första upplägget. De allra 

flesta av er har varit smått fantastiska att hjälpa till med följsamheten till 

restriktionerna. Jag hoppas vi kan fortsätta på samma linje framåt 

 

En sista sak innan ni ska få påbörja läsningen är att ni nu ska få reda på hur 

ni kommer ut efter ert besök Vid entrén finns en kodläsare. Rakt upp mot 

taket sitter en lapp med koden. Efter 6 sekunder öppnas den och ni släpps ut. 

Hjälp oss med en sak, släpp inte ut någon boende utan att först kontaktat 

personalen. 

http://www.vardaga.se/sv/
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Om något känns oklart eller luddigt efter att ni läst igenom denna 

miniroman, är ni mer än välkomna att höra av er.  

 

 

Generella rutiner för samtliga besökare är följande: 

 Som besökare måste man vara helt symtomfri de senaste 48 

timmarna innan besöket. Även milda symtom är något jag vill att ni 

lyssnar till. 

 Ni måste fortsatt hålla avstånd till personal och övriga boende än den 

ni är på plats för att besöka. 

 En sk mekanisk barriär, exempelvis munskydd eller visir, måste 

varje besökare ha på sig. Önskvärt är att ni tar med eget munskydd 

men om detta inte är möjligt så kommer vi erbjuda detta direkt vid 

entrén. 

 Ni måste tvätta era händer innan ert besök och även efter ert besök. 

Möjlighet att tvätta händerna finns vid entrén. 

 Ni måste sprita era händer innan ni går in på våningen. Handsprit 

finns på vänster vägg vid dörren till våningen. 

 Efter ert besök ber jag er att sprita av tagytor. Exempel på tagytor är 

de saker/ytor som ni har kommit i kontakt med under ert besök, 

exempelvis stol, dörrhandtag etc. Ytdesinficering tillhandahåller vi. 

Fråga personal när ni ert besök börjar lida mot sitt slut. 

 

Besök till fullvaccinerade boende 

 Där det har gått minst två veckor efter sista vaccinationsdosen får 

besöket ske i lägenheten. Om så önskas sker besöket annars utomhus 

eller i Vinterträdgården på suterrängplan.  

 

Besök till boende som inte är fullvaccinerade 

 Besöket sker utomhus 

o Anledningen till detta är att den som ej är vaccinerad inte 

heller har det skydd som vaccinationen ger och är därför i 

riskzonen. 

http://www.vardaga.se/sv/


 

 

 

 

 
 

  Pålsjö Park – 2021-03-03 
  

Besöken behöver bokas enligt nedan 

Enligt FHM´s rekommendationer måste vi säkerställa säkerheten på boendet 

genom att kunna planera så att inte för många personer vistas i huset 

samtidigt. Ett socialt avstånd på minst 2 meter måste kunna garanteras i våra 

samtliga gemensamma lokaler. Därför krävs följande vi besöksbokning: 

 

 Besök bokas via mail eller sms minst 24 timmar innan besöket 

o Om ni önskar komma på besök under helgen eller en måndag 

måste besöket bokas senast fredagen innan 

o Mail till undertecknad på daniel.ryden@vardaga.se  

o Sms till 0733-775066 

 Två besökstider per dag och våning 

o Kl. 15-16 

o Kl. 16-17 

 Ange följande vid bokning 

o Ert/era namn och vem ni ska besöka, max 4 personer per 

besök 

o Vilken dag och tid ni önskar 

o Om ni vill besöka i lägenheten, utomhus eller i 

Vinterträdgården  

 Besöket är bokat först när ni får bekräftelse tillbaka 

När besöket är bekräftat får våningen ett meddelande om besöket så att de 

kan förbereda. 

 

 

Vaccinationerna 
Ovanstående lokala besöksrutiner börjar gälla den 10/3, det vill säga två 

veckor efter den andra dosen gavs. En stor anledning till att jag ber er alla 

respektera ovan rutiner är att jag har den största respekten för smittan och 

för det faktum att två doser vaccin inte ger ett 100% skydd. Jag fick igår till 

mig två fall i Stockholm där boende på äldreboende blivit smittade med 

Covid-19, trots att de tagit sina båda doser. Dock blev ingen av dem särskilt 

sjuka men det är onödigt att riskera. 

 

 

 

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

Jag vill tacka er alla som skickat så mkt värmande mail och kommentarer 

till mig och mina anställda. Alla dessa har jag oavkortat skickat vidare till 

personalen, vilket de har uppskattat otroligt mkt.  

 

Det är inte lätt att värja sig mot en ensidigt rapporterad bild från media. Och 

om man inte vill eller orkar ge sig in i ett ordkrig, utan behöver fokusera på 

annat, så är det lätt att historian som berättas i media inte är den fulla bilden. 

Det finns alltid två eller flera olika infallsvinklar i varje situation och om 

media inte tar ställning till de olika infallsvinklarna så är det som att en 

läsare bara får läsa halva boken.  

 

 

  

http://www.vardaga.se/sv/
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Siffror 

I november, vilket för övrigt känns som otroligt längesedan, lovade jag er 

uppdaterad statistik på hur Covid-läget ser ut i Skåne och Helsingborg. Här 

kommer lite av detta, uppdaterade siffror från vecka 8. Nedan en tabell som 

visar smittläget i bland annat Helsingborg. Glädjande är att antalet 

konstaterade personer med Covid-19 i Helsingborg har minskat kraftigt de 

senaste veckorna. Dock ligger vi betydligt högre än många andra 

kommuner. 

 

 
 

 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Antal färdigvaccinerade personer i Skåne är 3,4% vilket i Helsingborg 

betyder 3969 personer enligt nedan. Dessa personerna är de som ingår i 

prioriteringsgrupp 1, dvs boende på äldreboende samt personal som arbetar 

inom äldreomsorgen. 

 

 
 

För dig som gillar statistik kan följa nedan länk: 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane 

 

http://www.vardaga.se/sv/
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane
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Webinarie i mars 

Bifogat finns information om ett webinarium som vi kommer hålla i mars 

månad. Gå gärna in och anmäl dig och det verkar intressant. 

 

 

Seminormala rutiner 

Detta är ett uttryck som jag börjat använda mer och mer nu under pandemin. 

Vi kommer inte riktigt in i normala rutiner då hela världssituationen 

förändras konstant. När vi nu så sakteliga börjar kunna planera för 

seminormala rutiner så vill jag passa på att jag snart väldigt gärna vill träffa 

er. Om det sen får ske via länk (det nya vanliga) eller om vi kan ses på 

riktigt, det får vi se. Jag kommer ut med inbjudan till detta i god tid innan 

hur som helst. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 

Nattpersonal mellan kl. 21-7 0735-451053 

Gruppchef suterräng/natt Nicole 0735-283275 

 

Våning 1 mellan kl. 7-21  0763-197715 

Gruppchef vån 1 Emelie  0733-250937 

 

Våning 2 mellan kl. 7-21  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 

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

