
 
 

 

Nyhetsbrev 

FEBRUARI 2023 

 

Vi är redan inne i andra månaden av år 2023 och planering för 

året är i full gång. Ledning och arbetsgrupper arbetar med 

verksamhetens mål, aktivitetsansvariga planerar in för årets 

händelser och aktiviteter. Vi ser ljust på 2023. 

 

Anhörigmöte 1 mars 17:30-19:45 

Det är dags för årets första anhörigmöte. Vi 

välkomnar anhöriga att delta fysiskt på plats eller 

teams för er som har långt att resa. Anmäl ert 

deltagande till närmaste chef: 

 

- Hanna Malmström (avdelning Enen, Röllekan) 

010-761 30 72, Hanna.malmstrom@norlandia.com 

- Emilie Spaak (avdelning Rönnen, Aspen, Renfanan) 

010-761 30 73, emilie.spaak@norlandia.com 

- Anna Söderström (liljekonvaljen, Rallarrosen) 

010-761 30 74, anna.soderstrom@norlandiacom 

 

Sista dag för anmälan 27 februari 2023. Meddela 

avdelningschef om ni önskar delta fysiskt (antal) 

eller via teams (meddela mailadress).  

 

Enkätundersökning Boden Kommun  

Den 13 februari lämnade representant från 

Kommunen ut en enkät för alla boende på 

Björknäsgården att svara på. Denna enkät har 

tilldelats samtliga hyresgäster och vi på 

Björknäsgården hoppas att alla fyller i underlaget. Vi 

ber anhöriga att bistå hjälp till de pensionärer som 

har svårt att svara på enkäten själva. För de som 

önskar hjälp av personal att fylla i enkäten får 

givetvis den assistansen av medarbetare på 

Björknäsgården.  

 

Socialstyrelsens enkät  

Med start 13 mars kommer Socialstyrelsen att skicka 

ut en enkät ”Vad tycker den äldre om 

äldreomsorgen?” och vi på Björknäsgården hoppas 

att alla äldre som bor hos oss tar sig tiden att svara. 

Om enkäten känns övermäktig kan ni svara på några 

frågor i taget, ta hjälp av anhörig eller be personal 

om hjälp att svara. Era svar är viktiga för oss i 

Björknäsgårdens fortsatta kvalitetsarbete.  

 

Anhöriga är välkomna  

Vi vill påminna och välkomna anhöriga att delta vid 

aktiviteter (bingo, hotellfrukost eller andra 

aktiviteter) tillsammans med era nära och kära som 

bor hos oss. Vill våra äldre exempelvis äta 

hotellfrukost tillsammans med anhörig meddelar ni 

aktivitetsansvariga senast måndagen innan 

hotellfrukosten äger rum (onsdagar). Besökare 

betalar 75kr/person.  

 
Kvalitetsarbete  
Björknäsgårdens Hälso- och sjukvårdsteam har 
genomfört två kvalitetsgranskningar under dec-jan 
2023. Alla boendes individuella hjälpmedel har setts 
över och således säkerställts att hjälpmedlen är 
fräscha och fullt fungerande.  
 Vi har haft besök av apotekare som 
genomfört apoteksgranskning i verksamheten. 
Tillsammans med Sjuksköterska har bas- och 
buffertförråd i centralt läkemedelsrum setts över. 
Stickkontroll har även gjorts i läkemedelsrum och 
läkemedelsskåp. Ett protokoll överlämnas till 
Sjukskötersketeamet som jobbar med fortsatt 
kvalitetsarbete.  
 
 
 
 

Hälsningar 

Hanna Malmström 

Verksamhetschef 
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