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2020-11-03 

Information till boende och närstående – oktober 2020 
 

Hej,  

 

Först vill jag tacka alla er närstående för ett bra samarbete i 

samband med besök. Det har gått några veckor sedan 

besöksförbudet upphävdes. Det har fungerat jättebra och vi har 

verkligen hjälpts åt för att göra besöken både trevliga och 

säkra. Ett stort tack för allt stöd och hjälp vi fått av er 

närstående och att ni följer restriktionerna vi fått av 

myndigheterna. 

 

OBS! OBS ! OBS! 

EXTRA INFORMATION TILLFÄLLIGA REKOMMENDATIONER 

COVID-19 

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas 

eller ändras. 

 
Då man ser en kraftig ökning av antalet smittade i COVID-19 i Region 

Skåne gäller följande för Sommarlustvägen:  

 

 Besök måste bokas i god tid i förväg minst 24 timmar. Ni ringer till 

respektive avdelning för att boka besök. 

 

 Vi tar bara emot ett besök åt gången per avdelning.  

 

 Besöket är tidsbestämt till 45 min i den boendes lägenhet.  

 

 Max två personer i varje närståendesällskap kan besöka sin anhörig 

samtidigt.  

 

 Munskydd ska vara på under hela besöket.  

 

 Ingen förtäring får ske i samband med närståendebesöket. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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 Planerade besök till sjukhus eller andra vårdinrättningar som inte är 

av akut karaktär bokas om till efter den 17 november.  

 

 Utevistelse i form av promenad runt Sommarlustvägen är tillåtet 

med munskydd på.  

 

 Om närstående inte föranmäler sitt besök, har vi ingen 

möjlighet att ta emot besöket. 

 

 

 

Aktiviteter och vardagsliv:  
Det är fortfarande härligt att vara ute på promenader och se höstens fina färger. 

Under vecka 42 och 43 gjorde vi många trevliga utflykter med bussen. Vi åkte 

bla till Åhus, tivoliparken, skogen och olika rundturer i vår fina stad.  

 

Vi har under oktober hälsat hunden Scooby med hundförare Ia välkomna till 

oss, de går en besöks- och terapihundsutbildning via svenska 

pedagoghundsinstitiutet. De kommer att göra sin praktik hos oss under några 

veckors tid. Det har varit väldigt uppskattat när de har hälsat på, Scooby visar 

sina olika trix och myser med våra boende när han är här.  

Vi fortsätter att ha utomhusaktiviteter och höstmys inomhus. Vi erbjuder våra 

boende aktiviteter flera gånger om dagen i olika former, det kan vara 

promenader, samtal, rörelse eller vad våra boende själva önskar göra.   

 

Och missa inte att följa oss på Instagram – vårt boende heter 

@Vardagasommarlustvägen.  

 

 

Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 2020 

I våras genomfördes Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2020. Resultatet är till stor hjälp för oss att bli 

ännu bättre. 

Andelen svarande för Kristianstad Sommarlustvägen var mellan 20 - 40%. 

Denna siffra är låg och det är det första som vi måste försöka ändra och 

förbättra till nästa års undersökning. Undersökningen brukar komma ut i 

början på mars månad. Vi kommer att bjuda in er till en närståendeträff i 

http://www.vardaga.se/sv/
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början på mars 2020 där vi kommer att informera er om just 

brukarundersökningen.  

Vi kommer också att informera er via månadsbrev hur vi jobbar vidare med 

de delar av undersökningen som vi behöver utveckla. 

Totalen ”hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende” 

hamnade på 62% 

 

  

Här kan ni se de 5 mest positiva svaren från brukarundersökningen. Dessa 

ska vi först och främst bibehålla men också göra ännu bättre till nästa 

undersökning. 

http://www.vardaga.se/sv/
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Nedan kan ni se att vi har också en del utvecklingsområden. Delen där det är 

”för få svaranden” handlar om Hur nöjd eller missnöjd är du med de 

aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Aktiviteter ligger oss på 

Sommarlustvägen väldigt varmt om hjärtat. Vi har också möjligheten att 

bedriva mycket aktiviteter då vi förutom vår vård och omsorgspersonal har, 

rehabpersonal Karin och Filip och äldrepedagog Malin hos oss på 

Sommarlustvägen. 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Önskar du komma i kontakt med ansvarig läkare? 

Se vår rutin nedan. Kontakta först och främst ansvarig sjuksköterska om 

ni önskar träffa ansvarig läkare. 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Ledsagning – förtydligande; När boende ska till ett planerat sjukhus eller 

annan vårdinrättningsbesök, vad gäller här? 

http://www.vardaga.se/sv/
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När boende kallas till ett planerat sjukhusbesök eller annan vårdinrättning är det  

närstående som ska hantera och planera detta. Vi har enligt avtalet med vår 

huvudman, Kristianstad kommun inget uppdrag i att hantera och sköta 

eventuell ledsagning till sjukhus eller annan vårdinrättning utan det faller på 

anhörigas ansvar. 

Vårt ansvar är att bedöma om vår närvaro behövs och om verksamheten tillåter 

det vid akuta sjukhusbesök. Vi ska också se till att ni anhöriga får ta del av 

kallelser så fort de har kommit till oss. 

Om närstående bor geografiskt långt från boendet får vi göra en bedömning 

utifrån varje fall om det krävs ledsagning från vårt håll. 

 

Webbinarier En gång i månaden arrangerar Vardaga digitala seminarier, så 

kallade webbinarier. Det är olika teman varje gång och du kan också se 

genomförda webbinarier i efterhand. 

 

Klicka här för information om webbinarier 

 

Eller skriv in följande adress i din webbläsare 

www.vardaga.se/digitala-seminarium 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders med personal på Sommarlustvägen 

Verksamhetschef Sommarlustvägen 

 

http://www.vardaga.se/sv/
https://vardaga.se/digitala-seminarium/
http://www.vardaga.se/digitala-seminarium

