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Hej!
Här kommer lite kort information från Bällstahof.
Aktiviteter
Under de första månaderna 2022 har vår Aktivitetscoach Gunilla samtalat med de flesta boende
på Bällstahof, för att ta reda på vilka olika intresseområden som hon kan ta vara på för de
boendes stimulans. Gunilla har startat igång ”skivor till kaffet”, musikkvällar, enskilda samtal och
samtal i grupp. Ulrika fortsätter med musikterapi, individuellt och i grupp. Besökshunden Fanta
är tillbaka, har börjat att besöka våra evakuerade flyglar, Blåvit och Grön, på Ekhöjden.
Den första mars åt vi förstås en semla som traditionen bjuder, alltid lika trevligt. Nu när våren är
här har även promenaderna kommit igång.
Vi fortsätter att tänka och förhålla oss till pandemin när vi planerar våra aktiviteter, vilket bland
annat innebär att vi inte kan ha några större gemensamma gruppaktiviteter.

Verksamheten
Detta år har inletts med en omorganisation i staden. Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har slagits ihop och nu är vi tillsammans Sektorn för Välfärd och
Omsorg.
Efter vår vattenskada i slutet av 2021, har vi evakuerat Blåvit och Grön flygel, det visade sig att
skadorna var så pass omfattande att en evakuering var det enda alternativet. Evakueringen
började den 14 februari och verksamheten löpte på enligt plan, många saker att tänka på men alla
hjälptes åt och vi gjorde ett bra arbete tillsammans. Under tiden på Ekhöjden kommer Joakim
Pettersson att finnas på plats som Biträdande enhetschef, telefonnummer 08-706 84 87. Det är
lite oklart hur lång tid renoveringen tar, allt beror på hur snabbt flyglarna torkar, beräknad tid
ungefär 4-6 månader.
Under januari och februari månad har vi skrivit, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och
patientsäkerhetsberättelse.
Vi vill även passa på att påminna om Socialstyrelsens brukarundersökning. Sista dagen att besvara
enkäten är den 20/3. Vi uppskattar om så många som möjligt besvarar den då resultatet delvis
ligger till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete.
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Samhället har öppnat upp, vi fortsätter dock att följa de restriktioner som vi är ålagda,
förändringen sen sist är att visir inte är obligatoriskt när man besöker Bällstahof och Ekhöjden,
munskydd gäller som vanligt, se mer information längre ner.
Länk för information: https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-ochevenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-12-14-fragor-och-svar-om-coronavirus-och-covid-19-ialdreomsorgen-i-sundbybergs-stad.html
Om du besöker Bällstahof och Ekhöjden så gäller fortfarande detta:
• Stanna hemma om du är sjuk. Även vid milda/diffusa symtom.
• Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare för att undvika
trängsel. Rekommenderat antal två personer per besök.
• Alla besök görs i den boendes lägenhet. Gå inte ut i allmänna utrymmen som kök och
vardagsrum, tänk även på att undvika besök vid de boendes måltider, då det är viktigt att
få äta i en lugn och ro.
• Håll avstånd till den du besöker, till andra boende och personal.
Så gör du vid besök:
•
•
•
•
•

När du kommer till entrén, ring då till den aktuella flygeln så blir du insläppt av
personalen.
Det finns handsprit innanför entrén använd denna.
Använd den boendes badrum för att tvätta händerna. Torka dem på pappershanddukar.
Använd handsprit, ha på dig munskydd när du passerar allmänna utrymmen.
Behöver du få kontakt med personal under besöket, använd larmet inifrån lägenheten så
kommer vi och hjälper dig.

Om du blir sjuk efter besöket med misstänkta symtom på covid-19, hör av dig till oss. Det är
viktigt med tanke på eventuell smittspårning och testning på enheten där din närstående bor. Vi
vill att alla besökare lämnar kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, till personalen i
samband med besök för att underlätta vid eventuell smittspårning.
Vi fortsätter att arbeta hårt för att minimera risken för att boende ska bli smittade av covid-19. Vi
ber alla att respektera och följa rutinerna för att inte utsätta boende eller personal för onödiga
risker.
Allmän Information med anledning av coronaviruset och äldreboenden hittar du här

https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/halso--och-sjukvard/rutiner-for-halso--och-sjukvard/00rutiner-vid-covid-19.html

Månadsbrev
Finns även på: https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/aldre/aldreboende-ochkorttidsboende.html
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