
 
 

 

Nyhetsbrev 

Maj 2022 

 

Nyhet i chefsledet 

1 juni går Elin tillbaka till att vara sjuksköterska hos 

oss på Björknäsgården. Erika slutar sin anställning 31 

juli. Hanna kommer tillbaka 4 juli.  

 

Cheferna är fördelade enligt nedan: 

Maria: Rönnen, Aspen, Renfanan, natten 

Erika: Rallarrosen, Liljekonvaljen, Röllekan och Enen 

 

Demensavdelning 

Bodens kommun har stort behov av fler 

demensplatser. Kommunen har frågat om vi kan ta 

emot personer med demenssymptom och vi är 

såklart beredd att hjälpa till. Vi kommer att göra om 

en avdelning till demensavdelning och därmed 

anpassa bemanning och kompetens efter det. Det är 

i dagsläget inte klart vilken avdelning det blir.  Vi 

hoppas på er förståelse om vi måste flytta någon av 

eran närstående till en annan avdelning.  

 

IVO 

Under hösten hade vi IVO (Inspektionen för vård och 

omsorg) på inspektion. De intervjuade personal, 

boende samt närstående angående omvårdnaden. 

För ca 1 vecka sen fick vi resultatet. Många av 

punkterna är redan åtgärdade och en del andra 

jobbar vi vidare med.   

 

 

Konstinvigning 17 juni 

Den 17 juni kl. 12-14 kommer vi inviga vår 

fantastiska konst som finns på våra avdelningar samt 

i vissa allmänna ytor. Vi har dock varit tvungen att 

begränsa antalet personer som är inbjudna så 

önskar ni delta anmäl er till Maria på följande mail: 

maria.runelof@norlandia.com 

Först till kvarn gäller. 

 

 

Tävling -Handhygienens dag 

WHO utropade 5 maj 2022 till en global 

Handhygiendag. Med anledning av eventet 

utlyste Norlandia/Frösunda Äldreomsorgs                   

ledningsgrupp en tävling där våra äldreboenden 

uppmuntrades att inkomma med kreativa förslag på 

god handhygien och skicka in sitt bidrag i form av 

foton.   

 Juryns motivering 

"Norlandia Björknäsgården har på ett pedagogiskt 

och inkluderande tillvägagångssätt lyft vikten av 

en god handhygien. Med mottot "Handhygien är 

alltid viktigt, även vid utevistelse tillsammans med 

våra boenden" har Björknäsgårdens medarbetare 

inkommit med ett kreativt tävlingsbidrag i samband 

med en utflykt & picknick tillsammans med de äldre 

till vackra Luleå älv".   

 

Nedan ser ni vårt vinnarbidrag.   
                                         

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Köket 

Just nu rekryterar vi kock och köksbiträden till vårt 

kök. Vi räknar med att starta köket 1 september. 

 

Hälsningar Maria, Erika och Elin 

 


