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Enhetsrådsmöte

Deltagare: Verksamhetschef Heléne Fornander, Kommunpolitiker
Jörgen Andersson, Vision Ingrid Olofsson
Föregående minnesanteckning och återkoppling
Senaste mötet 190612 återkopplas: Fortsatt inga fasta markiser på
fastigheten. Inga nya läkemedelsskåp än till kund men pågående
upphandling i kommunen. Nytt säkrare säkrare trädgårdsstaket
(Gunnebostaket) med dubbellås på grindarna har uppförts av
fastighetsägaren samt fasta bordsinstallationer i trädgård med
sittbänkar. (Anhörigas önskemål) Nattbemanning ökat från 2personal
till 3 personal.
Ev förändringar och personalsituationen:
Kundnöjdhet 100% Brukar personal vara vänlig?
Svårighet med bemanningen under pandemin. Personalomsättning
hög på demensavdelningarna maj-juli. Stora problem att bemanna
med semestervikarier. Nyrekrytering har skett av undersköterskor
och nu fullbemannat. Bra och stabil tillgång på timvikarier. Utmaning
med anställda med språkbehov.
Aktiviteter/fritidsverksamhet:
Kundnöjdhet 93% aktivitet
Sjukhem har resursperson 50% som leder aktiviteter.
Demensen har resursperson 50% som leder aktiviteter.
En aktivitetssamordnare finns som planerar olika aktiviteter och
bokar in extern underhållning. Varje avdelning har en
aktivitetsansvarig som leder aktivitet på sin avdelning tillsammans
med resursperson. Planerade aktiviteter finns må-sö 1ggr/dag.

Promenader prioriteras, bingo, musikunderhållning, film, pyssel och
bak mm mm. Utflykt till gamla Linköping har genomförts.
Traditionsenlig Nobelmiddag december och Linköpings Lucia
planeras.
Mat-och måltidsmiljö:
Kundnöjdhet mat 89%
Valla Park har en måltidsprofil och fokus är kring mat och måltid. Vi
har 2 kostombud som ansvarar för inventering och matbeställning på
var sin våning och måltidsvärdar på varje avdelning. Kostombuden
har regelbundna träffar med kostchef och andra ombud. Vi har en
6veckorsmeny och byter efter årstid 4ggr/år. Måltidsobservationer
genomförs regelbundet för att säkerställa fokus på lugn och trevlig
måltidsmiljö. I dagsläget lagar personal all mat från grunden i små lgh
kök. Verksamhetschef har lagt fram önskemål till Omsorg om
uppdatering av ett kök för att kunna rekrytera en professionell kock
för att än mer kunna fokusera och utveckla måltidsprofilen.
Miljön både inom och utomhus:
Kundnöjdhet 96% Nöjd med ditt boende?
Mycket positivt händer med fastigheten då samarbetet är mycket bra
med Lejonfastigheter. Svårigheter är att få kontakt med ansvarig för
fastighetsfrågor i kommunen, omsorg.
Nytt säkrare trädgårdsstaket (Gunnebostaket) med dubbellås på
grindarna har uppförts av fastighetsägaren samt fasta
bordsinstallationer i trädgård med sittbänkar. (Anhörigas önskemål)
Nya växter och bro med damm har fixats och bänkar runtom huset.
Demens har fått köks väggar som säkerställer säker matlagning och
digitala lås är på gång och ska installeras för att hindra grannar att gå
in till varandra och flytta på saker och som varit källa till irritation hos
framförallt anhöriga. Lokalvårdare har provanställts och är under

utvärdering då det har varit mycket klagomål på städning hos kund.
Porttelefon är installerad och tas i bruk januari-22. Nya möbler har
köpts in till vardagsrum framförallt soffor och fåtöljer som är
anpassade till äldre. Stora, avlånga tavlor till korridorerna på
demensavdelningarna är införskaffade.
Delaktighet:
Boråd genomföres 1 ggr/mån på sjukhem och ska startas upp även på
demensavdelningarna. Aktivitetsombud/måltidsvärd ansvarar. Där
framkommer framförallt önskemål om maträtter till menyn samt
aktivitetsönskemål.
Anhöriga får mailinformation 1ggr/mån av verksamhetschef
Information från ansvarig kontaktpolitiker:
Fiber fas 2 startat. Fiber till alla lgh.
Övriga frågor:
Nästa möte 16/3 kl 14-16 Bjud in Lejonfastigheter, personal,
aktivitetssamordnare, kund, Vision.
Heléne Fornander Verksamhetschef VallaPark

