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Nyhetsbrev från Bällstahof
Aktiviteter
Idag skiner solen och den värmer så gott, Christina Sundberg
vår nya aktivitetscoach kommer att tillsammans med
personal och boende att plantera blommor på vår härliga
terrass, terassen kommer att vårstädas de närmsta dagarna,
vintern är alltid hård mot terassen. Christina har efterträtt
Gunilla som slutat, Christina fortsätter det arbete som
Gunilla påbörjat och kommer även med lite nya aktiviteter,
bland annat målning.

Ulrika vår musikterapeut fortsätter med sin musikterapi
individuellt och i grupp både på Bällstahof och våra boenden
som är evakuerade till Ekhöjden på grund utav vattenskadan
som skedde på Blåvit och Grön flygel.

Plantering av blommor

Måltidsservice som lagar vår mat har börjat med olika teman
och maträtter under våren, det sker varannan fredag. Hittills
har det varit amerikanskt och italienskt tema och maträtter.

Terassen

Tiebe har gått i pension efter drygt 20
år i Sundbyberg Stad, vi önskar henne
lycka till i framtiden. En varm person
som vi kommer att sakna väldigt
mycket.

Verksamheten
Under våren har vi haft en hel del externa och interna
granskningar!
Vår medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för
rehabilitering har genomfört en verksamhetsuppföljning på
Bällstahof, rapport kommer senare under våren.
Livsmedelskontroll där man tittar på hur vi följer de lagar och
regler som finns, vad det gäller allt från ankomst av mat,
temperaturhållning, städning.
Apoteksgranskning där man tittar på vår lokala läkemedelsrutin
och hur den följs vad det gäller förvaring av läkemedel,
temperaturmätning av kylskåp, att signeringslistor och
läkemedelslistor stämmer.
Helena Böhrens har slutat hos oss som kvalitetssamordnare och
gått tillbaka till sitt gamla yrke som sjukgymnast, vi kommer att
sakna henne och önskar henne lycka till!
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Hälsningar från oss alla på Bällstahof.
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