ÄLDREFÖRVALTNINGEN

JANUARI 2019

SOLSKIFTET

Månadsbrev från Solskiftet
Hej!
Hoppas alla har haft en fantastisk jul & nyårs ledighet och vi önskar er en god fortsättning
och hoppas ni fortsätter att njuta av den fina januari månaden! Jul och nyår firades på
Solskiftet med god mat och tilltugg och aktiviteter som hör helgerna till.
Aktiviteter
Aktivitetsombuden har ansvaret för att de och övrig omvårdnadspersonal anordnar
aktiviteter varje dag måndag till söndag. En gemensam aktivitet anordnas måndag till fredag
och en aktivitet lördag och söndag på avdelningarna. De olika aktiviteterna finns anslagna på
anslagstavla i entré och på varje enhet tillsammans med veckans matsedel. Exempel på
aktiviteter är bland annat sittgymnastik, musikunderhållning och bingo. Enskilda aktiviteter
erbjuds även på respektive avdelning. Vi fortsätter även vårt samarbetar med Kultur i vården
och Svenska kyrkan som besöker Solskiftet en gång per månad. Stadens Musikterapeut
kommer att besöka oss en gång per vecka under våren.
Verksamhet
Nu är det ordinarie personal på plats efter julledigheter. Nu är vi på väg ett år med nya
utmaningar.
Till Anhöriga/god man/förvaltare:
Från och med den 24 februari 2019 är det ny leverantör av medicinpåsarna till de boende.
Denna förändring beror på att ett nytt avtal är skrivet
Här kommer information från den nya leverantören, Svensk Dos.
Ny ansökan om kontokredit behöver göras, då Svensk Dos ej kan använda nuvarande
leverantörs godkännande. Om betalning sker på autogiro, måste även detta ändras i till
exempel internetbanken. Har betalning skett på månadsfaktura, behöver ni inte skicka in
någon ansökan. Ni får gärna kontakta sjuksköterska Helen för mer information

Kontaktuppgifter
Åsa Stensaeus Enhetschef asa.stensaeus@sundbyberg.se, tfn 706 69 45
Helen Svensson Sjuksköterska helen.svensson@sundbyberg.se, tfn 706 85 36
Lagunen samt telefon nattetid: 08-706 85 32
Oceanen: 08-706 85 31
Gläntan: 08-706 85 34
Dungen: 08-706 85 33
Det går alltid att lämna ett meddelande, så ringer vi upp.
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