Ekbacken Hus H

7 Januari 2019

Månadsbrev till boende och anhöriga
Hoppas alla har haft en fantastisk jul & nyår ledigheter och vi önskar er en
god fortsättning och hoppas ni fortsätter att njuta av den fina Januari
månaden!
Aktiviteter
4.12 Anhörigmingel
6.12 Julmarknad
13.12 Lucia
15.12 Lis och hennes elever var här och lussade för våra boende
19.12 Underhållning av Mattias Enn
21.12 Ursviksskolans barn var har med lite Julhälsningar till våra boenden
Caféhjärtat och övriga aktiviteter har skett som vanligt även individuella
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Kommande aktiviteter :
11.1 kl : 17.30

Pub/Julgransplundring

23.1 kl 11:00 Underhållning Romeo& Julia

Omvårdnadspersonal
Nu är det ordinarie personal på plats efter julledigheter. Under våren 2019 kommer
medarbetarna genomgå BPSD utbildningen. (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens). Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra
till:
Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
Implementering av de nationella riktlinjerna
Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
Teamarbete & tydliga mål
Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

Sjuksköterskor och Rehab
Vi välkomnar ny sjukgymnast Naveed den 1/2 samt nya omvårdnadsansvariga
sjuksköterskor Amina på plan 10, Tove på plan 8 och Atousa på plan 6 den 1/3. Vi hoppas
på ett bra samarbete.

Övrig information
Till Anhöriga/god man/förvaltare:
From 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 t ex
internetbanken. Har betalning skett på månadsfaktura, behöver ni inte skicka in någon
ansökan. Ni får gärna kontakta sjuksköterska på respektive avdelningar för mer information.
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En liten påminnelse i samband med namnbyte på Hus H att tre förslag tas fram som boende,
anhöriga samt medarbetare får rösta på. Vi skickade extra månadsbrev ett tag sedan där
anhöriga/boende ombedes inkomma med namnförslag.
Ni är alltid välkomna att ta en kontakt med oss om ni har frågor och funderingar!
Varma hälsningar,

Per Koij

Azita Mehranpour

Annica Lönnberg
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