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Månadsbrev till boende och anhöriga
God fortsättning på det nya året!
Nu har det gått drygt en månad med Humana och Vardaga i verksamheten.
Det har varit en intensiv period med fokusering på bemanning av
sjuksköterskor. All personal har verkligen ställt upp för varandra och för
varje dag faller fler pusselbitar på plats.
Aktiviteter
Under december har vår aktivitetsansvarige Anne
haft flera aktiviteter för boende. Bland annat har vi
haft musikunderhållning av Mattias Enn i
samlingssalen och varit på Adventsmässa i
Duvbokyrkan. Vi har haft två luciatåg som kommit
och sjungit för våra boende på våningarna – en
förskoleklass från Ursvik och elever från Sollentunas musikklasser. Ett stort
tack till alla er som kom på Anhörigminglet den 18 december.
Under januari har vi utöver våra dagliga aktiviteter planerat in
16:e januari – Utflykt till Nobelmuseet
24:e januari – Musikunderhållning av Linda Rappe
26:e januari – Kl 18:00 Pubkväll med levandemusik
Du som närstående är alltid välkommen att delta i aktiviteterna. Anmäl ditt
intresse till Anne.
Från 1 februari kommer Marin Malki, som idag arbetar på våning 6, börja
arbeta övergripande med aktiviteter och social stimulans som
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aktivitetsansvarig tillsammans med Anne. Marin kommer utöver aktiviteter
arbeta som Silviasyster (specialutbildning inom demens) i hela huset. Ett
aktivitetsschema kommer upprättas och sättas upp med start 1 februari.
Personal
Sjuksköterskor och Rehab
Vi har 5 sjuksköterskor på plats mellan kl. 07-17 vardagar.
Nattsjuksköterska finns på plats alla nätter i veckan. På kvällar och helger
finns joursjuksköterska tillgänglig. Vi har en arbetsterapeut och sjukgymnast
på plats dagtid måndag - fredag.
Omvårdnadspersonal
Ett nytt schema till omvårdnadspersonalen är på gång och beräknas kunna
vara klart till den 1 februari.
Vaktmästare och lokalvård
Vi välkomnar Said som vaktmästare. Said finns på plats måndag till fredag.
Vi välkomnar också vår städare Nghiste välkommen tillbaka.
Övrig information
Nu fungerar alla telefoner till våningsplanen. Kontaktlista bifogas.
Vi håller på att se över persiennerna i huset då flertal är trasiga för
reparation samt tar in offerter för ett storstäd av huset.
Ni är alltid välkomna att ta en kontakt med oss om ni har frågor och
funderingar!
Varma hälsningar,
Per Koij

Linnea Tranvinge

Suzanne Habra
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