Maj 2016

Inledning
Läget i huset är under kontroll. Men det är en lite speciell
period för oss utifrån byte av arbets ledning. Detta påverkar
naturligtvis. Men många goda processer är igång och
engagemanget finns kvar.
Chef
Den 30 maj tillträder två chefer. Vi hälsar Marie Jansson och
Sophia Bennis välkomna till Elgströmska. Vi har en vecka på
oss att överlämna allt inför att jag går min sista dag på jobbet
den 3 juni. Marie och Sophia känner varandra väl och arbetar
tillsammans redan idag. Marie Jansson är en känd person i
huset då hon var med vid övertagandet till Örebro kommun
och var en stor hjälp för mig under det första halvåret när hon
hade detta uppdrag.
Administration
Förändring sker för assistenterna Ewa Lindéus och Caroline
Hedlund. De kommer också att sluta sina tjänster den 3 juni.
Assistent blir istället Hanna Redzic. Även hon är känd i huset
då hon arbetat här sedan tidigare.
Midsommar
Torsdag innan midsommar, alltså den 23 juni kl.14 är ni varmt
välkomna på midsommarfirande här på Elgströmska. Det blir
tredje året i rad som vi kan hålla vår tradition med
midsommarstång, sång och musik, sommartårta, allsång,
underhållning och gemenskap. I år har vi tillsatt en arbetsgrupp
som jobbar med detta så att det ska bli så mysigt det bara går.
Om det är fint väder är vi i trädgården och annars blir
tillställningen i samlingssalen. Ni som anhörig är varmt
välkomna att delta!

Sommar i trädgården
Vi anställer en personal på rak vecka under hela sommaren.
Denna person kommer att ge möjlighet till utevistelse i
trädgården under alla vardagar. Hon tillsammans med alla
feriepraktikanter kommer att finnas i trädgården alla dagar som
vädret tillåter. De kommer att ha uppdrag att skapa meningsfull
vardag och en möjlighet att stanna kvar ute. Vi har haft på
detta sätt de senaste två åren med väldigt goda resultat och
varit uppskattat av många. Nu när vår ekonomi tillät så tog jag
detta beslut. De kommer ha utecafé och skapa små aktiviteter
för sysselsättning. Nu hoppas vi på fint väder☺
Kontinuitet
Vår kontinuitet har blivit bättre då vi endast har 8%
timvikarier. I stället för tillfälliga personal har vi månadsanställt
personal som jobbar i pool och flytande tid. Detta har varit
väldigt lyckat och vi har nått målet med max 10% timvikarie.
Anhörigråd
Tack ni anhöriga som kom och deltog den 3 maj kl.18-20. Tack
för dina värdefulla synpunkter som bidrar till Elgströmskas
utveckling.
Veckoaktiviteter
Det är värdefullt för många att få lämna sin avdelning och få
något annat att göra. Vi har fortsatt med måndagar/tisdagar
med inomhus bowling och bingo. Onsdagar har vi haft
gruppgymnastik med en volontär. Torsdagar har vi läscirkel.
Ibland har medborgarskolan kommit för detta och ibland har
en av våra boende utfört detta till allas glädje. Fredagar har vi
vårat populära fredags café när hela huset bakar och ställer
fram till buffé.

Feriepraktikanter
Alla avdelningar kommer att ha praktikanter under vardagarna.
Tanken är att detta ska tillföra så mycket livskvalitet som det
bara går. Vi ger information och försöker förbereda
ungdomarna så mycket som möjligt för att ge de bästa
förutsättningarna till att göra ett gott jobb.

Pub
Den 8 april genomfördes som planerat vår fredags pub på
kvällen. Det fanns då möjlighet att handla alkohol och mat.
Några anhöriga deltog också. Vi hade bordsbeställning för att
få en god planering. Det deltog ca 50 personer. Mycket lyckat
och uppskattat.

Medborgarskolan
Inom en snar tid så kommer program att sättas upp om tider
för underhållning. Det blir underhållning flera dagar i veckan
under hela sommaren.

Kostråd
Nu har vi planerat in en tid för att de boende ska få lämna sina
synpunkter kring mat. Cirka 15 boende kommer att vara med.

VÄND!
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Ett av våra engagerade kostombud driver detta, håller i
planeringen och har bjudit in de boende till en sittning. Detta
gör vi för att ta vara på synpunkter och idéer och jobba för att
det ska bli ännu bättre.
Hönorna
De mår bra ute i trädgården i sitt nymålade fina lilla hus. De
växer otroligt snabbt. Det är verkligen roligt att ha följt dem
från de låg i ägg. Många anhöriga och boende besöker dem i
trädgården.
Fördjupad kvalitetsuppföljning
Vi blev som planerat 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 genomförde detta. Vi väntar med
spänning på det skriftliga resultatet. Detta kommer naturligtvis
vara en vägledning för oss i det fortsatta kvalitetsarbetet. En
vägledning vad som behöver förbättras och en styrka i vad som
faktiskt fungerar bra.
Budget
Vi har koll på vår ekonomi och är ekonomiskt hållbara över tid.
Det känns naturligtvis extra bra att lämna över något som
fungerar. Ekonomin har ju stor betydelse.
Rekrytering
Flera sjuksköterskor och arbetsledare har sagt upp sig och
slutar sina tjänster i augusti. De nya cheferna är redan i full
gång och rekryterar nya medarbetare.

Aktuella telefonnummer
Enhetschef:
019-21 69 84
019-21 69 86
Administration:
(tillgänglighetstelefon)

019-21 69 85

Sjuksköterska Plan 1 019-21 69 80, även kväll o helg
Sjuksköterska Plan 2 019-21 69 81
Sjuksköterska Plan 3 019-21 69 82
Sjuksköterska Plan 4 019-21 69 83
Arbetsterapeut

019-21 69 79

Avdelning 1 A

019-21 69 71, även kl. 21–07

Avdelning 1 B

019-21 69 72

Avdelning 2 A

019-21 69 73, även kl. 21–07

Avdelning 2 B

019-21 69 74

Avdelning 3 A

019-21 69 75, även kl. 21–07

Avdelning 3 B

019-21 69 76

Avdelning 4 A

019-21 69 77, även kl. 21–07

Avdelning 4 B

019-21 69 78

TV entré
TV är igång och vi har nu ett rullande program. Vi kommer
lägga in bilder vart efter saker händer så att ni kan se vad vi gör.
Samarbete ssk
En förändring är att Elgströmska troligen kommer samarbeta
på kvällarna med det nya boendet Trädgårdarna. Men detta är
inte klart än. Fördelen är att vi få mer tid till dagtid.
Karlslund
En av våningarna har varit på utflykt till Karslund och hade
med picknick. Det var väldigt lyckat och alla var nöjda.
Balkonger
Alla balkonger ses just nu över och det städas och planteras
blommor. Allt för att skapa trivsel och möjlighet att njuta lite
av dessa.
Lycka till
Jag önskar Er allt gott och tack för alla fina möten! Ha en fin
sommar!
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