Mars 2016

Inledning
Det är god stämning i huset och vi ser fram emot vår och
sommar! Det är underbart att det blivit ljust igen. Vi planerar
för att köpa frön och plantera på balkongerna. Våra små
kycklingar ligger i värpmaskinen i källarplan. Gå gärna och
titta☺
Påskmarken
Tisdag den 22 mars kl.1416 är det påsk marknad igen! Vi
ställer iordning i källarvåningen. Flera försäljare finns på plats.
Det blir hantverk av olika slag, hembakat, godis, fiskdamm,
påsktårta och varsambutiken kommer och visar och säljer. Vi
ser till att bjuda alla som bor och alla anhöriga. Vi har även
bjudit in de två boendena bredvid.
Varmt välkomna att delta i en trevlig stund!
Om du önskar låna ett bord till försäljning slår du bara en
signal till oss så ställer vi fram ett bord till dig.
Kycklingar
Vi har just nu små ägg som ligger på värpning. Vi hoppas vi
kommer att få små kycklingar. Troligen kläcks de på
långfredagen☺
Våffeldagen
På onsdagen under påskveckan är det våffeldagen och vi
planerar för att grädda våfflor på alla våningar!
Anhörigfika
Skärtorsdagen har plan 1 anhörigfika. Det är information
uppsatt på deras dörr och på våningen.
Kulturafton
Plan 2 har blivit inspirerade av plan 3 och kommer anordna en
kulturafton. Information kring detta sätts upp på våningen.
Arbetsledning
David Stjernlöf – plan 1. Anna Klang – plan 2.
Eva Bengtsson – plan 3. Tobias Jakobsson – plan 4.

du är missnöjd över något så tag kontakt så vi har möjlighet att
rätta till, så det blir bra. Vi välkomnar era synpunkter som en
hjälp att bli bättre!
Anhörigråd
Varmt välkomna på anhörigråd den 3 maj kl.1820. Du som är
intresserad av Elgströmskas kvalitetsutveckling och vill vara
med och påverka är extra välkommen! Slå gärna en signal och
berätta att du kommer, så vi kan förbereda tillräckligt med fika.
Sommarplanering
Vi ligger i god tid och har faktiskt planerat klart kring det
mesta. Sjuksköterskeplaneringen var klar för några veckor
sedan. Vi har anställt en vikarie för arbetsterapeuten och
samarbetar med Löwenheilmska under sommaren. Vi har
tillräckligt med personal för att uppfylla omvårdnads
personalens semesterönskemål. Det är endast en person som
blir nyanställd och två som har gått flera veckors
undersköterskepraktik, för övrigt är det vana vikarier. Så vi har
inte så många nya att lära upp. Dock kommer
bemanningsenheten hjälpa oss att anställa några timvikarier i
fall det blir frånvaro under sommaren.
Vi kommer även i år ha sommarcafé ute i trädgården under
eftermiddagarna. Vi kommer ha en feriepraktikant (ungdom)
per våning. Medborgarskolan underhåller med sång och musik.
Meningsfull vardag
Vi arbetar ständigt för att få ett meningsfullt innehåll i
vardagen. Måndag och tisdag är det bingo och bowling.
Torsdag är det läscirkel med medborgarskolans Ann. Fredagar
är det fredagscafé som är väldigt välbesökt. Så pass många
besökare att alla avdelningar får baka till cafét för att det ska
räcka. Vi har några av de boende som brukar underhålla med
musik. Onsdagar har vi sittgymnastik på våningen. Torsdagar
har vi gruppgympa i samlingssalen. En ny volontär kommer
hålla i detta. Vi har promenadgrupper två gånger i veckan.
Inför helgen försöker vi ordna lite ”helgmys” och försöker
göra skillnad mellan vardag och helg. Ex lite extra gott att äta
och dricka, ljus på bordet och extra fint dukat osv.

Brukarundersökningen
Ni har fått hem en brukarundersökning/enkät från
socialstyrelsen. En del har kommit hit till Elgströmska och de
sänder vi med i detta brev. Det vore guld värt om ni kan fylla i
den så vi får ett resultat som bekräftar vår verksamhet. Vi vill
naturligtvis att så många som möjligt svarar! Om du känner att

Pub
Den 8 april planerar vi för att hålla fredags pub på kvällen.
Information sätts upp på avdelningarna. Det finns då möjlighet
att handla alkohol och pizza. Du som anhörig är naturligtvis
välkommen. Vi kan inte ta emot kontanter utan hanterar det
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via faktura. Vi kommer ha bordsbeställning för det blev väldigt
lyckat förra gången.
Fredagscafé underhållning
Lars Sjövall och gruppen ”gluggarna” kommer och underhåller
under fredagscafét den 15/4.
Fördjupad kvalitetsuppföljning
I april kommer vi bli interngranskade utifrån en väldigt
omfattande undersökning. Det blir bevis på hur långt vi
kommit i vår utveckling. Alla enheter i kommunen blir
granskade på olika sätt så det är inte unikt för oss. Det är MAS,
MAR och två planerare som genomför detta. Både i våra
system och på plats. Vi tycker det är bra så vi säkrar upp att vi
bjuder en god kvalitet för alla som bor här.
Brukare som gick här ifrån
Nu i helgen fick vi ta hjälp av polisen då en av de boende gick
vilse. I vårt ansvar så ska vi säkerställa för alla samtidigt som vi
inte får låsa in på grund av en lag om begränsningsåtgärder.
Denna boende har en egen ”tagg” till passagesystemet och allt
är väl förankrat med anhöriga. Denna person kan gå ut och
röra sig fritt och syftet är livskvalitet för denna person. Men när
personen inte kom tillbaka så kontaktades hjälp. Allt gick bra.
Lokal ledningsgrupp
Vi har fortsatt att jobba i vår lokala ledningsgrupp med
kvalitetsfrågor. Vi träffades varannan vecka men nu har vi
glesat ut träffarna till en gång i månaden. Ett fantastiskt
kvalitetsarbete har skett där med alla olika yrkeskategorier och
alla våningsplan involverade. Jag kan se att vi gått framåt med
stora steg genom detta arbetssätt. Stor kvalitetsutveckling har
skett.
TV entré
För att ge information om vad som händer i verksamheten så
har vi skaffat en TV i entrén. Den kommer vara kopplat till ett
datasystem där vi ska utveckla detta så det blir lite roligt att titta
där. Vi kommer jobba med bilder och annat som vi tror kan
vara till nytta till dig som anhörig, boende och personal. En av
arbetsledarna har uppdraget kring detta.
Sjuksköterskebemanning
Vi har en god bemanning. Varje dag finns flera sjuksköterskor
på plats. På kväll och helg är det en sjuksköterska som jobbar i
hela huset. Om du vill komma i kontakt med din sjuksköterska
så lägg en lapp i brevlådan utanför dennes kontor som finns i
korridoren innan man går in på avdelningen. Eller ring. Det är
lätt att komma i kontakt med sjuksköterskan.
Kerstin Hjelmenius kommer sluta hos oss och rekrytering
pågår för fullt.
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Utvecklingssamtal
Många utvecklingssamtal har skett med personalen under de
veckor som gått, cirka 90 samtal har skett. Arbetsledarna har
samtal med personal på sin våning.
Enhetsplan
En enhetsplan är nu framtagen för hur vi ska nå de politiska
målen. Om du är intresserad av den så maila gärna till mig.
Chef slutar
Jag tackar för mig och dessa 2½ år som jag varit del i den
enorma verksamhetsutvecklingen som skett här. Jag är mycket
stolt över det vi skapat. Den 3 juni går jag min sista dag. Jag
kommer börja som områdeschef i Karlskoga kommun och bli
ansvarig för alla vård och omsorgsboenden. Rekrytering pågår.

Aktuella telefonnummer
Enhetschef:
Maria Malmsten
01921 69 84
Administration:
Ewa Lindéus
Caroline Hedlund

01921 69 85
01921 69 86

Sjuksköterska Plan 1 01921 69 80, även kväll o helg
David Stjernlöf (AL arbetsledare) & Betzabeth Flores
Sjuksköterska Plan 2 01921 69 81
Anna Klang (AL) & Kerstin Hjelmenius
Sjuksköterska Plan 3 01921 69 82
Eva Bengtsson (AL) & Matilda Joelsson
Sjuksköterska Plan 4 01921 69 83
Tobias Jakobsson (AL) & Annmarie Floberg
Arbetsterapeut
Mikaela Risberg

01921 69 79

Avdelning 1 A

01921 69 71, även kl. 21–07

Avdelning 1 B

01921 69 72

Avdelning 2 A

01921 69 73, även kl. 21–07

Avdelning 2 B

01921 69 74

Avdelning 3 A

01921 69 75, även kl. 21–07

Avdelning 3 B

01921 69 76

Avdelning 4 A

01921 69 77, även kl. 21–07

Avdelning 4 B

01921 69 78

Hälsningar

Maria Malmsten

Mellringevägen 106, 703 53 Örebro
01921 69 84
maria.malmsten@orebro.se

