
 

 

Månadsbrev Maj 
 

 

 
 

Vi har nu kommit in i maj månad och våren är här i sin fulla prakt vi njuter av 

att se allt som blommar runt oss. Fontänen har nu satts igång utanför entrén. Vi 

är ute på promenader, sitter och njuter av fontänen, vår nya arbetsterapeut 

Camilla har sittgymnastik på enheterna, vi bakar massa gott fikabröd. Vi har 

aktiviteter på enheterna vi rör oss inte runt enheter just nu. Våra ordinarier 

medarbetare är nu åter efter sina sjukskrivningar. Vi har laddat alla våra 

paddor med WhatsApp för att kunna hålla kontakten med er anhöriga om ni 

inte har använt den än prova gärna, hör av er till kontaktman så hjälper de er.  



 

 

 

 

• Ny arbetsterapeut Camilla började hos oss den 200420. Evelina Sid har valt att 

avsluta sin anställning på Ekhöjden och Tillförordnad Verksamhetschef Nicola 

Youngman har börjat den 200428, Nicola kommer att finnas i verksamheten 

under rekryteringsperioden av ny verksamhetschef. Nicola har arbetat inom 

vården sedan 1988 och är utbildad sjuksköterska och ledarskapsutbildningar i 

botten, har arbetat i Förenade Care AB sedan 2009. Nicola har samma 

telefonnummer som tidigare verksamhetschef, 

mail: nicolay@forenadecare.com    

 

• Vi är i fullgång med rekrytering för sommar vikarier och inskolningar är i 

fullgång, vi kommer att ha olika utbildningar för sommarvikarierna som t ex. 

Hygien, förflyttningsteknik med flera. 
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Aktuell viktig information relaterat till Corona 

Det har lugnat ner sig med utbrott av covid- 19 hos oss, vi har bara en boende som 

bär på smittan i huset. Vi har bra bemanning och vana timanställda som arbetar 

regelbundet hos oss. Det är fullt bemannat på undersköterskesidan och 

sjuksköterskesidan. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns på plats tillsammans med 

gruppledarna och verksamhetschef Nicola. 

 

Praktisk information relaterat till Corona 
Ekhöjden har som bekant besöksförbud vilket är påfrestande för våra boende som är 

vana vid att få besök. Vi vill passa på att tacka alla för att ni har respekterat 

besöksförbudet då det är viktigt att vi försöker skydda våra äldre. 

 

Vi har ordnat fram paddor till alla avdelningar för aktiviteter, vi har även 

möjlighet att kunna koppla dessa till t ex. WatsApp.  

Vill man lämna saker till en boende, som exempelvis post, godsaker, käde med mera 

kontakta omsorgspersonal på den avdelningen så kommer de och möter upp vid 

entrén. 

 

 

 

Ekhöjdens förebyggande arbete gällande Corona 

 
Ekhöjden har arbetat i högt tempo för att säkerställa patientsäkerheten och 

fortlöpande förebyggande arbete med smittspridning och har en bra beredskap på 

verksamheten.  

• Personal har fått fortlöpande information både muntligt och skriftligt, i grupp 

och enskilt. Tillsvidareanställda såväl som timanställda. I mars/april genomgick 

all personal utbildning i basala hygienrutiner och nu under april även 

utbildning i smittförebyggande vård för att fräscha upp sina kunskaper.  

 

• Tydliga riktlinjer finns på varje avdelning och det har skapats mappar med 

information om Corona, direktiv om förebyggande åtgärder som desinficering 

olika ytor oftare än vanligt. 

 

• Kartläggning av material har genomför löpande och ledningen har säkerställt 

att det finns förbrukningsmaterial, läkemedel och livsmedel utifall leveranser 

skulle utebli. Ekhöjden har ett bra lager i dagsläget för att klara en tid 

framöver. Vi har fått leveranser från Länsstyrelsen utifrån antal boende med 

Covid-19, vi har ett gott samarbete med Sundbybergs stad även de har ett 

lager med skyddsutrustning utifall vi skulle behöva låna. Vi har fått sänkt till oss 

långärmade skyddsrockar från Blivande huset i Frihamnen flera olika företag 



 
har skänkt material för tillverkning av skyddsförkläden son har tillverkats. 

Kommunal kommer att komma till verksamheten med godisbags till 

medarbetarna för uppmuntran i dessa tuffa tider.  

 

 

• Förenade Care och Ekhöjden har en löpande dialog med Sundbybergs Stad 

och Familjläkarna samt uppdaterar informationen löpande i verksamheten.  

 

• I dagsläget försöker vi att vårda våra äldre så länge det bara är möjligt på 

verksamheten eftersom det innebär bland annat större smittorisk på sjukhuset 

än om våra boende är kvar på verksamheten. Läkaren gör en bedömning 

om vilka åtgärder som kan vidtas på boendet. Samtliga sjuksköterskor på 

Ekhöjden har lång erfarenhet sedan tidigare. Avancerad sjukvård i hemmet, 

ASIH, kan kopplas in om det finns behov. Läkare, sjuksköterskor och Ekhjöden 

följer de direktiv som kommer från Region Stockholm och Sundbybers Stad. 

 

 

 

Med vänliga Hälsningar Nicola med alla medarbetare på Ekhöjden 


