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Månadsbrev Mars från Duvbopark

Vi firade vårt nya namn med bubbel och tårta! Som vi berättat har vi bytt namn då
det blir så mycket fel med transporter då vi varit tre äldreboenden med samma
namn. Jag har fått frågor om det är något man behöver göra pga av namnbytet men
det är ingenting som boende eller närstående behöver göra.
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Några dagar efter
namnbytet kom våra nya
möbler på plats vilket blivit
ett lyft för miljön på
enheterna samt att de är bra
att sitta i och ta sig upp
ifrån när man är äldre.

Kvalitetssamordnare och ny sjuksköterska plan 5
I April kommer Suzanne Myrland som arbetat som omvårdnadsansvarig
sjuksköterska på plan 5 att övergå till att arbeta med kvalitetsfrågor här på
Duvbopark. Hon kommer ingå i ett nätverk av kvalitetssamordnare här i
Sundbybergs stads äldreomsorg och systematiskt arbeta med att driva kvalitetsfrågor
på Duvbopark tillsammans med kvalitetsombud på planen.
Den 1 april börja Susannes efterträdare som sjuksköterska på plan 5, hon heter
Narges Hadi Dolabi och har lång erfarenhet som sjuksköterska inom
äldreomsorgen, nu senast i Järfälla kommun.

Anhörigmöten
Vi kommer bjuda in till möten för anhöriga och godemän den 2 maj kl 17 plan 23 samt permanent boende på plan 1. 3 maj kl 17 plan 4 och 5.

Genom Kultur i vården bjöd Pettersson & Ström den 21 februari på
fantastiska fina låtar med humor och dans

Fredagen den 9 samt 16 mars tittade vi
på en gammal filmklassiker i två olika
delar.
Till filmen bjuder vi på dricka och
snacks

Andra besök vi haft sedan sist är Centrumkyrkas huskör hälsade på oss igen med
många vackra psalmer och sånger och den 14 mars kom Anna & Ulrika till oss
genom Kultur i vården med deras popklassiker med hög igenkänningsfaktor. Det
blev en hel del önskelåtar och allsång.

Socialstyrelsens Brukarundersökning
Nu är socialstyrelsens brukarundersökning på väg ut till alla äldre som bor på
äldreboenden eller har hemtjänst i hela Sverige.
Enkäterna skickas till våra boendes mantalsskrivningsadress.
Vi uppskattar verkligen om du som bor hos oss svarar på enkäten och du som är
anhörig, vän eller godman kan också hjälpa till om det behövs att fylla i enkäten.

Stående aktiviteter varje vecka
Förmidagsaktiviteter:
Måndag: Bingo (med fina priser;)
Tisdag: Quiz med roliga inslag/samtal
Onsdag: Sittgymnastik
Torsdag: Bowling
Fredag: musik/ dans/ filmvisning
Eftermiddagsaktiviteter:
Flera dagar i vecka har vi även eftermiddagsaktiviteter så som
Sittgymnastik med ballongpingis, Bowling och Musik
Även jag (Karin) får röra
på mig

Miranda håller igång
ballongpingisen

Planerad underhållning i April
- 9 april – Kultur i Vården, Mats Klingström & Hasse Larsson
- 20 april – Kultur i Vården, Titti Sjöblom & Erling Eliasson
- 27 april – firar vi att våren är på väg genom att fika och dansa
tillsammans

Varma Hälsningar
Karin Olson, enhetschef plan 1-3 karin.olson@sundbyberg.se 08-706 67 75
Göran Hjort, enhetschef plan 4-6 goran.hjort@sundbyberg.se 08-706 67 73

