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2021-09-07 

Det börjar nästan bli lite tröttsamt att både skriva och antagligen 

också att läsa att jag tycker att tiden går så fort. Men det faktumet 

kvarstår ändå☺ Augusti månad har passerat och nu har vi nyligen 

trätt in i höstmånaden september. Detta har vi gjort med finväder i 

sällskap, vilket är uppskattat. I alla fall för mig som cyklar till 

jobbet☺ Jag kan även konstatera att jag nu varit på Pålsjö Park i 

ett helt år. 

 

Denna gången har ett par rubriker/punkter jag vill informera om 

så håll nu i hatten, för nu börjar läsnigen☺ 

 

Enkäter 

Under hösten kommer det komma två stycken enkäter, Brukarenkäten samt 

Vardagas Boende- och anhörigenkät. Enkäterna är av liknande slag men 

skiljer sig i vissa väsentliga delar åt. Jag förklarar nedan. 

 

Brukarenkäten är den enkät som årligen skickas ut av Socialstyrelsen och i 

vilken de boende ska ge sin syn på hur de har på det äldreboende som de bor 

på. Enkäten skickas ut till samtliga personer som bor på äldreboende 

någonstans i Sverige. Denna enkät har varit uppskjuten, som så mkt annat, 

på grund av Covid-19. Vanligtvis kommer den ut på vårkanten men denna 

gången blir det en höst/vinter enkät. Mer exakt när den dyker upp kommer 

jag informera om inom kort. Svaren på denna enkäten brukar dröja upp till 

ett halvår. 

 

Det vi är måna om är i första hand två saker, att svarsfrekvensen blir så hög 

som möjligt samt att det är den boendes svar som fylls i. Är det en väldigt 

låg svarsfrekvens så är det svårt att dra några direkta slutsatser kring svaren. 

Det är även av vikt att det är den boendes egna svar som kommer med i 

enkäten. Ifall någon anhörig hjälper till med att fylla i enkäten, ber jag er 

göra det tillsammans med den boende. 

 

Vardagas Boende- och anhörigenkät är en enkät som vi inom kort kommer 

skicka ut för första gången. En kommer skickas till anhöriga och en kommer 

skickas till de boende. Frågorna kommer vara av lite olika karaktär beroende 

på vem den är riktad till men är endast 8 till antalet, vilket är betydligt 

kortare än Brukarenkäten och tar endast någon kort minut att svara på. 

Enkäten kan besvaras både digitalt eller via utskriven blankett om man 
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hellre vill det. Resultatet på denna enkät kommer komma betydligt fortare. 

Det är lika viktigt vid denna enkäten att svarsfrekvensen hålls hög för ett så 

rättvist resultat som möjligt. 

 

Självklart är det full transparens kring svaren när de kommer oavsett vilken 

enkät det handlar om. 

 

Köken 

Vi har kommit en bra bit med renoveringen av köken. Det har inte alltid gått 

helt bekymmersfritt men vi har försökt att få till en så dräglig tillvaro som 

möjligt för de boende. Maten blir lagad på samma sätt som tidigare. Vi är 

sedan ett par veckor tillbaka igång med det sista av våra tre kök och därefter 

kommer alla tre avdelningsköken vara nya och fina.  

 

Vi har under dagen idag varit och köpt in nytt porslin, bestick, glas, muggar 

m.m. Endast det bästa är gott nog åt våra äldre, eller hur?! ☺ 

 

Mat 

Jag får emellanåt fråga från anhöriga om varför maten inte alltid stämmer 

överens med vad som står på menyn så jag tänkte jag kunde nämna det lite 

kort. Vi har en leverantör som vi beställer maten hos. Den beställningen vi 

lägger äv väl avvägd till de menyerna vi har. Dock är det så att ibland missar 

leverantören att skicka viss huvudingrediens och då måste vi ändra med kort 

varsel. Det kan även vara så att produkten vi beställt är restad och då får vi 

inte maten vi behöver av den anledningen. Eller så är det den mänskliga 

faktorn hos personalen, att man helt sonika glömt ta fram ur frysen den mat 

som skulle serveras. Men mat får de iaf ☺ 

 

Anhörigträff 

Då Covid-19 har satt stopp för det ordinarie upplägget där jag i egenskap av 

verksamhetschef kallar till anhörigträff en gång per termin och där vi ska 

kunna träffas på riktigt är jag nu glad över att vi äntligen ges möljighet att 

ses. I alla fall som det ser ut nu. Men som vi alla vet kan 

smittspridningsläget ändras snabbt så därför ber jag att hålla detta öppet. Om 

vi inte ses ansikte mot ansikte kommer det bli anhörigträff ändå men då i 

digitalt forum likt det vi hade i våras. Datum är satt till den 11/11 mellan kl. 

17.30-19.00. Mer information om upplägg och agenda återkommer jag med. 

Om det är någon viss punkt ni vill att jag lägger till på agendan är ni 

välkomna att skicka detta till mig. 

http://www.vardaga.se/sv/
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Covid-19 

Och så har vi detta ämne som tyvärr upptar stor del av allas vardag. Det är 

en ytterst föränderlig värld iom pandemin som vi nu lärt oss leva med. Dock 

har det varit förhållandevis konstant gällande olika restriktioner och 

förhållningssätt för oss inom äldreomsorgen. Så även de restriktioner som 

jag satt upp för anhöriga när ni kommer på besök. Jag skulle vilja göra kort 

förtydligande kring detta så det inte råder några tvivel om vad som gäller. 

Bifogat finner ni vad som gäller vid besök hos oss. Om det ändå känns 

oklart så är ni självklart välkomna att höra av er till mig.  

 

Jag kan gladeligen berätta att vi inte haft något fall av Covid-19 sedan i 

mars månad. Det är nästan att jag inte vågar skriva det men så vill jag att det 

ska fortsätta. Alla, både medarbetare och anhöriga, har ett stort ansvar för att 

vi inte ska få in smittan i huset igen. Det ni som anhöriga kan göra för att 

hjälpa till med att hålla smittan ute är att följa de besöksrestriktioner som vi 

satt upp.  

 

Det vi på personalsidan kan göra är att konstant arbeta med de rutiner och 

riktlinjer som är satta för oss som arbetar inom vården och att vi alltid följer 

de rekommendationer och riktlinjer som sätts upp åt oss. Detta är inte alltid 

det lättaste då det är många instanser som säger sitt, en del lika och andra 

olika. Dels har vi FHM, vi har Region Skåne, vi har Helsingborgs kommun 

och vi har även Vardaga´s egna riktlinjer att följa. Det är inte alltid lätt att 

göra rätt men med nära samarbete med samtliga blir det en bra slutprodukt. 

 

Ny gruppchef 

Den 1/10 kommer det börja en ny gruppchef hos oss, Kalle Eriksson. Kalle 

kommer ha huvudansvaret för suterrängplan med dess personal samt 

nattpersonalen. 

 

 
Webbinarier 
Har du missat något av våra webbinarier under våren så finns möjlighet att se 
allihop igen genom att klicka på länken nedan. Här finns även möjlighet att 
anmäla sig till kommande webbinarier som kommer ges under hösten. 
https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/ 
 
 
Frågor och synpunkter 

http://www.vardaga.se/sv/
https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/
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Som många av er säkert kommer ihåg från tidigare Månadshälsningar så är 
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 eller ett mail.  
 
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, vilket flertalet av er tyvärr fått erfara. 
Om ni ändå vågar försöka den vägen ☺ men inte får tag på mig, vänligen prata 
antingen in ett meddelande eller ännu hellre skicka ett mail eller sms så 
återkopplar jag så fort jag får möjlighet. 
 
Nattpersonal mellan kl. 21-7  0735-451053, 0735-042050 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Tf Gruppchef suterräng Emelie 0733-250937 
 
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 Patrik  0733-775061  
Sjuksköterska Lina  0733-775060  
Fysioterapeut Marie  0733-250935  
Arbetsterapeut Magdalena  0733-250933  
 
Med vänliga hälsningar och önskan om en fin höst  
Daniel Rydén☺ 
daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 
Verksamhetschef på Pålsjö Park 

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